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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.Публічне акціонерне товариство «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» (далі за текстом -
Товариство) створено шляхом перетворення (реорганізації) Відкритого акціонерного товариства «Генеральне 
агентство по туризму в Закарпатській області», у Відкрите акціонерне товариство «Готельно-туристичний 
комплекс «Інтурист-Закаргіаїтя» з подальшою зміною найменування на Публічне акціонерне товариство 
«Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття», відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства» та 1 Іротоколу Загальних зборів акціонерів № 12 від 12 жовтня 2011 року. 
Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс 
«Інтурист-Закарпаття», його майнових та немайнових прав та обов'язків, в тому числі прав володіння та 
користування земельними ділянками, наданими йому та підтвердженими відповідними земельними актами. 
1.2.Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету її 
діяльності та обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до цього Статуту та 
чинного законодавства України. 
1.3. Найменування Товариства. 
1.3.1. Повне нацмену він шя Товариства: 
українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»; 
російською мовою Иубличное акционерное общество «Гостинично-туристический комплекс «Інтурист -
Закарпатье»; 
англійською мовою — Public Joint-stock company «Hotel and Tourist Complex «Intourist-Zakarpattya». 
1.3.2. Скорочене найменування Товариства: 
українською м о в о ю ПАТ «ГТК «Інтурист - Закарпаття»; 
рос ійською мішою - ПАО «ГТК «Інтурист - Закарпатье»; 
а ні . і і йсь кою мовою -PJSC «І ITC «Inlourist - Zakarpattya». 
1.4. Місцезнаходження Товариства на день державної реєстрації цього Статуту у новій редакції: 88005, Україна, 
м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5. 

2. ЮРИДИЧНИМ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 
2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. 
2.2. Товариство ма( цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та 
законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді. 
2.3. Товариство мас самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та може мати кутовий штамп зі своїм 
найменуванням, знак для товарів і послуг та інші атрибути. 
2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
2.5. Товариство є власником: 
2.5.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу; 
2.5.2. Продукції, виробленої Товарис твом у результаті господарської діяльності; 
2 . 5 J . Одержаних доходів: 
2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 
2.0. Товарної по самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах повното господарського 
розрахунку іа самофінансування відповідно до укладених ним угод та кон 'юнктури ринку за напрямками своєї 
діяльності та згідно зі Статутом. 
2.7. Товариство несе відповідальність за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами згідно з 
укладеними угодами, перед державним бюджетом та банками відповідно до чинного законодавства України. 
2.8. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з 
попиту на власну продукцію, послуги та необхідності розвитку Товариства, а також підвищення прибутковості 
відповідно ло рішень Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2.9. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування. З урахуванням 
положень цього Статуту Товариство самостійно вирішує питання прийняття господарських рішень, планування, 
постачання і збуту, встановлення цін, визначає форми управління, форми, системи і розміри оплати праці, 
розподіляє чистий прибуток. 
2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. 
2.11. Товариство здійснює власний бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та веде 
статистичну звітність згідно чинного законодавства України. 
2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю 
Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за 
юОов'я іаннями Товариства у межах недоплаченої частини вартості належних їм акцій. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
3.1. Товариство с багатогалузевим підприємством. 
3.2. Товариство створене з метою та ціллю організації і розвитку національного туризму України, задоволення 
потреб суспільства і держави в різних видах послуг, одержання прибутку, збільшення валютних надходжень і 
здійснення за рахунок одержаних коштів подальшого розвитку самого Товариства, задоволення соціальних і 
економічних інтересів членів трудового колективу. 
3.3. Предметом діяльності Товарне і на є: 
3.3.1. Надання нослуї з відпочинку та дозвілля, надання готельних послуг 
3.3.2. Визначення перспектив і напрямків розвитку туризму, вимої до його рівня і обсягів, формування і 
розміщення замовлень (в тому числі й державних), укладання угод, договорів та контрактів. 
3.3.3. Розробка комплексних і цільових програм з питань туризму, прогнозування і забезпечення їх вирішення. 



Г . 4 ,исть \ розробці і реалізації державної політики в галузі іноземного та внутрішнього туризму, розвитку 
і с г : у. ^-еріально-технічної бази. 
• 3 і 3 „молім з обласною, міською та районною державними адміністраціями, прикордонними та митними 
а*ж5&мн. установами міністерств та відомств. 
З " - • • рдинація діяльності туристичних, транспортних та інших підприємств, організацій незалежно від 

•:.вання і форм власності в питанні прийому та обслуговування іноземних і вітчизняних туристів та 
поїздок громадян України за кордон, 

-інізація виконання заходів по сертифікації, класифікації, реєстрації підприємств, установ, організацій, 
е_ ч.іб га громадян, незалежно від форми їх власності, місцезнаходження, місця праці, шо здійснюють 

н> діяльність, прийом та обслуговування. 
3 1 ' - ама у країнського націонапьного туристичного продукту на внутрішньому та світовому ринках, 
ї ї - г гобка маршрутів, турів, нових високоприбуткових видів туризму, пропаганда і популяризація поїздок в 
5 —і - -еред зарубіжної фомалськості . 
З 'і- :.іння послуї з Тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсій них, розважальних та 
.ІЬ-IWS містичних послуг. 
З 1 - І . . ги. і і :ація концертів та театральної діяльності, гастрольних поїздок творчих колективів на Україні та за 

12 2 ворення та утримання гральних закладів, організацій азартних ігор з дотриманням вимог чинного 
ц я . - :.-іства України. 
З - 1 -тганізація, виробництво та реалізація рекламно-видавпицької продукції туристичного спрямування з 
в с с - —-нням засобів масової інформації, виставок, літератури, інформаційних матеріалів та мереж. 
З " - Акредитація зарубіжних фірм та організацій, підприємств регіону, що займаються міжнародними 
т у с - я г . і • ііми зв'язками. 
1 3 : . дйснення перевезень громадян України, іноземних туристів (громадян) та вантажів власним або 
u e s n - і - - и м автотранспортом за кордон та із закордону. 
З 2І.І- гганізація всіх видів пасажирських перевезень у складі комплексного туристичного обслуговування на 

на підставі фрахтування морських та річкових суден, чартерних авіарейсів, бронювання місць дня 
- - и \ груп та індивідуальних туристів па морських, річкових суднах та лінійних авіарейсах. 

5 J ~ -_.іання послуг по оформленню віз по виїзду за кордон. Надання консультаційних послугу сфері туризму. 
-.. я навчання, стажування, виробничої практики та працевлаштування за кордоном, курсів вивчення 
8.x мов га інше. 

З " J - .г^ріально-технічне обслуговування підприємств, організацій, установ, що здійснюють туристичне та 
a u . : X C . V . T O B S вання. 
З - L i - - Ціанізація га надання послуг по прокату автотранспортних засобів, технічного обслуговування та 
ЖЗС-ІІ».. Закупка та продаж автомобілів та автотранспор тних засобів, запчастин та супутніх товарів. 
2 2 2.1 - гганізація та надання послуг по оформленню страхових полісів у сфері туризму, митних, брокерських та 
щ і и восл) г. 
J " 2 1 Організація міжнародного та внутрішнього туризму. Посередницька діяльність з реалізації туристичного 

• • туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька 
щодо реалізації характерних та супутніх послуг. 

' J 22 5 • 1ниптво товарів народного споживання і їх реалізація. 
12 21 ргово-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі: 

Торгівля нафтопродуктами та надання комерційних, посередницьких, маркетингових, пауково-
л . консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, 

- й. установ та громадян, будівництво та організація роботи магазинів та обмінних бюро. 
" 1 2 І Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших 
•з-ігг легв. організацій, установ та осіб, укладання агентських угод та виплата відповідних винагород. 

.' 2 • : на і роздрібна організація реалізації власної та контрагентської продукції, організація та здійснення 
• : асигнаційної та роздрібної торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову 

- - Маркетинг, інжиніринг, менеджмент, кредитно-фінансова і страхова діяльність та операції з цінними 
И С Г Г _ :Й. в тому числі за валюту. 
• 2 22 : Здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, в тому 

ч к а іноземних. 
1 - 3 іробпицтво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, бджільництва, соків, коктейлів, пива 
>— \ алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

• 22 Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, реставраційні роботи та послуги, виконання проектних та 
г - _ • l , ! \ робії. виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів. 

1 Будівництво та експлуатація готельного господарства. 
2~ Створення засобів, технологій, устаткування дчя іехнічного переобладнання виробництва з метою 

в І Г Ш Ц Є Н Н Я екології оточуючого середовища. 
1- 2 2 Ї ? . .виток сфери громадського харчування. 
. 1 2 - Організація па території України та за її межами туризму та відпочинку будь-якого виду, в тому числі 
г г - а > : дного і спеціалізованого. 
1- 1 1 . :5, давничо-поліграфічпа та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіо продукції 
• а 2 тиггал вання. 

. варообміині (бартерні ) операції у відповідності до діючого законодавства. 
12 Проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, виставках, ярмарках, аукціонах, 

- ,:_:ях. спортшшо-масовнх та видовищних заходах, шо здійснюються на комерційній основі. 
З 



Г- ' ": г-.ілання всіх нидів побутових послуг, прокат та. і ізинг. 
. - .едичио-оздоровчі послуги. 

32 25 Здійснення актів доброчинності га милосердя, надання допомоги лікарям, будинкам малят, дитячим 
: J • • будинкам пристарілих. 
З ; лераиії по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові 
HTt-r.rw . між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб 'єктами господарської діяльності. 

' звариетво може здійснювані інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України. 
- _ початку заняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати 

j _ І ний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
- _ • виконання своїх статутних завдань, досягнення мети з урахуванням положень цього Статуту 

Імарімгтво має право: 
1 йснювати всі не заборонені законодавством правочини. 

З : 2 ЗЛІйснювати інвестиційну діяльність. 
З і вати право власності на цінні папери, корпоративні права, тошо. Товариство має право здійснювати 
:ГЙ7І_.Ї : цінними паперами та корпоративними правами з урахуванням вимог чинного законодавства України. 
' . - т^ : , : — i j Mat право відчужувати та набувати у будь-який спосіб не заборонений законодавством України цінні 
жиг-т - рпоратнвні права, частки, паї, тошо. Здійснювати будь-які операції щодо укладання будь-яких видів 
а .- з щодо придбання та 'або відчуження корпоративних прав та цінних паперів. 
І 5.4. Випускати акції, облігації та інші цінні папери здійснювати операції з ними згідно з чинним законодавством 
• с і ' ••). цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Умови випуску та порядок 
рези _скня акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства 

га цього Статуту. 
L f : Використовувати банківські кредити та здійснювати інші види боргових операцій; 

-вдавати гарантії, отримувати та надавати позики, позички, передавати власне майне у заставу, іпотеку, 

І 5 ' ;а »рювати на території України та за її межами структурні підрозділи, філії, представництва, відділи, 
~і. , • и. дочірні підприємства, які необхідні для нормальної господарської діяльності Товариства та/або у разі 
j . _ ' : - сті (вони можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами). 
1 : : В '-тупаї и засновником чи учасником підприємств, господарських товариств, інших акціонерних товариств, 
-с будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними 
н е - -сг-ми на території України та за її межами. 
і і - „ 5ровільно вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання підприємств; 

засновувати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва та інші 
= гг-мені підрозділи з правом відкриття поточних та інших банківських рахунків та затверджувати їх статути, 

л.-.-ня та інші необхідні документи; 
• і Засновувати в установленому чинним законодавством України порядку спільні підприємства з іноземними 
• р л е р а м и ; 

1 Б; ін засновником та учасником (акціонером) інших товариств і організацій, а також виконувати інші дії 
до предмету та мети його діяльності, які не суперечать чинному законодавству України; 

З і 3 Висту пати спонсором та проводити благодійні акції: 
З і - Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України; 
3 - 5 . 5 .чладати договори та інші угоди від власного імені як з партнерами в межах України, так і з 
я к е донними. 
З 5 : - аправляти у відрядження на Україну та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують 
к о ; о завданню Товариства. 

5 " Організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів 
V . іредньо у виробників, в оптовій торгівлі, в тому числі на ярмарках, аукціонах та в інших придатних для 
_ вчення ресурсами місцях; 
З 5 ї Самостійно визначати ціпи і тарифи в іноземній (у випадках, передбачених законодавством України) та 

- _ ь н і й валюті на послуги, що надаються, а також за вироблену продукцію та реаіізувати її на території 
> с - '- •.: "о ja кордоном відповідно до діючого законодавства. 
т .5 • Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціаіістів. 

5 2 . С а м о а ійно визначати вид, форму та умови трудового договору з найманими працівниками: 
З і 33 Продавати, обмінювати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, надавати 

:зерж;.вати у них. здавати і брати в оренду та суборенду, надавати і отримувати безоплатно в тимчасове 
• :с .~>зання або в кредит грошові кошти, будинки, квартири, споруди, кімнати, торговельні заклади, транспортні 
-о. • • інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати з батансу, використовувати та 

--..«уваги іншим способом згідно з чинним законодавством та цим Статутом. 
2 - В . юдіги за користуватися землею та іншими природними ресурсами в установленому законодавством 

У *Г-і."КИ порядку; 
5 25. З урахуванням положень цього Статуту д і я досягнення своєї мети Товариство має право здійснювати всі 

- . та вчиняти правочини, що не суперечать чинному законодавству України. 
Т:=~іриство діє на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування. 

ьлриепю здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі валютної самоокупності і самофінансування 
_ j . і законодавством України і цим Статутом. 
І . - чічні зв 'язки з зарубіжними юридичними і фізичними особами Товариство будує на принципах 
• г.игодп і рівноправності. Товариство може також брати участь у міжнародних соціально-культурних 
• ш к е н н а х . 
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4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ Т О В А Р И С Т В А 
С і капітан Товариства становить 3 631 960,00 грн. (три мільйони шістсот тридцять одна тисяча 

Шістдесят гривень 00 копійок). 
' - -.її капітал Товариства поділений на 14 527 840 (чотирнадцять мільйонів п 'ятсот двадцять сім тисяч 

. - - штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гри. (нуль гривень двадцять п 'ять 
« « н а Реєстрація акцій проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 

ьгтао не здійснювало випуск привілейованих акцій. 
. г може здійснювати публічне га приватне розміщення акцій. 
ГГЕ мас право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. 

І про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними 
нерів Товариства. 

. татутного капіталу може бути збільшено шляхом: 
ІННЯ номінальної вартості акцій; 

_ення додаткових акцій існуючої номінапьної вартості у порядку, встановленому Національною 
_ П Я І І Х паперів та фондового ринку. 

. во не має права приймати рішення про збільшення Статутного капітату шляхом публічного 
• цій. якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу. 
_ • тного капіталу може бути зменшено шляхом: 

_гнгі>: номінальної вартості акцій: 
. .. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загапьної кількості, якщо це 

цим Статутом. 
Г І Л Т О С Т І акцій, шо розміщуються Товариством як під час заснування так і при додаткових емісіях, 
- затис я грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, шо мають оцінку, 

ПГ ГГІМИ (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). 
~ .-і—г.'-"зо не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. 

--S-.r.а. шо вноситься Засновниками (акціонерами) Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, 
. _ . . .аги ринковій вартості цього майна, 

.ж - - зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у 
• -. вимагають цього. Викуп акцій здійснюються за ринковою вартістю визначеною відповідно до 

_ • • давства та внутрішніх документів Товариства 
І ^ Г Й С Т В О в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має 
• r j ' n викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти 
- *а_ ЇШИ без зміни Стату тний капітап. 

. .. :ія або дроблення акцій 
. г а о мас право здійснити консолідацію всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого дві або більше 

. гься в одну нову акцію того самого типу і класу. 
: - -.овою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової 

вартості для кожного З акціонерів. 
Тіеариство мас право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція 

у дві або більше акцій того самого типу і класу. 
. манія та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Стату тного капіталу Товариства. 

) консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної 
- і <. : кості розміщених акцій. 

• . . дійспення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється І Іаціональноюкомісією з 
і а фондового ринку, 

іія акцій 

і : ; лейовані акції Товариством не випускалися. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у 
І акції або інші цінні папери Товариства. 
й капітан 

- - г . ' с г в о має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного 

Рг.сгі .-шй капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за 
.. діленого прибутку. 

J сдгнения встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може 
к-міі* - ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 

- і с г з н н й капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного 
_ -ти дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства 

і. повинно може пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової 

_ :і:,і папери) Товариства можуть бути також включенні до біржового списку будь-якої фондової 

_ .-. не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
- . : • . . - не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими 

Сою д і я придбання ного акцій, 
вариства можуть купуватися та продават ися на фондовій біржі. 
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5. П О Р Я Д О К Р О З П О Д І Л У П Р И Б У Т К У І П О К Р И Т Т Я З Б И Т К І В Т О В А Р И С Т В А . 
Д И В І Д Е Н Д И Т О В А Р И С Т В А 

. з ариства утворюється з надходжень піл господарської діяльності після покриття матеріальних та 
_ >:нх витрат і в т р а т на оплату гірааі. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за 

іа по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші 
-тежі до бюджету (державних цільових фондів), 

.--.зачує податки та інші обов 'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів у 
- . іаконодавсгвом України. 
Г..ток, одержаний від діяльності Товариства після сплати визначених законодавством податків та 

- в бюджет та державні цільові фонди та зазначених вище витрат, залишається в розпорядженні 
• • г самостійно визначає напрями його використання у відповідності до цього Статуту. 

.іду прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів 
- І п о в і д н о до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 

чистото прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 
• гсться дивіденди: 

• " -ся та поповнюється Резервний капітал; 
чу-гться нерозподілений прибуток (покриваються збитки). 

частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну 
свного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір 

аиплачує дивіденди виключно ф о ш о н и м п кош тами. 
.: виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому 
порядку. 

дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в 
сном у р ішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після 

: ; ~ного року. 
про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами акціонерів 

. - • Уї виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які 
- втримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право 
-•'.відендів. не може передувати даті прийняття рішення иро виплату дивідендів. 

.~во повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
? - о м 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату. 

та строк виплати дивідендів фондову біржу, до біржового списку якої включені акції Товариства. 
: лчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на 
• .дендів. а з е раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, 
Гікому переліку. 

г_ реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому 
м про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або 
v номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з 

- мінальним утримувачем. 
не мас права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за 

- разі, якщо: 
зультати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 

І- капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру 
• нідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; 

. - м а є зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону «Про акціонерні товариства». 
—і докриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6. ОРГАНИ У П Р А В Л І Н Н Я Т О В А Р И С Т В А 
•: : управління Товариства є: 
; -.: збори акціонерів; 

зва рада: 
•ода*: 

а . ....на комісія. 
ьсть органів управління Товариства здійснюється відповідно чинного законодавства України, цього 

.жень про органи управління, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства, та інших 
ложень ( документів) Товариства. 

7. З А Г А Л Ь Н І ЗБОРИ 
збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства, що провадить свою діяльність у 

с до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та Положення иро Загальні збори 
_...Lii - Положення про Загальні збори). 

::• і'. здійснюють управління діяльністю Товариства, визначають цілі та основні напрямки діяльності 

кечня про Загальні збори визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення 
: Горів. а також прийняття ними рішень. 

г • Загальні збори затверджується Загальними зборами та набуває чинності з моменту затвердження 
."аними зборами. 
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Положення про Загальні збори може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами шляхом викладення 
його у новій редакції. Положення про Загальні збори у новій редакції набуває чинності з моменту його 
затвердження Загальними зборами. 
7.3. Питання, шо виникають в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів та які не 
врегульовані цим Статутом та Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми положеннями (документами) 
Товариства вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України. 
7.4. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту місцезнаходження 
Товариства, крім випадків, коли па день скликання Загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, 
особи без громадянства, інші юридичні особи, а також міжнародні організації. 
7.5. До виключної к'омпетенції Загальних зборів належить: 
1) Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства; 
2) Внесення змін до Статуту Товариства; 
3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій: 
4) І Ірийняття рішення про зміну тину Товариства; 
5) Прийняття рішення про розміщення акцій: 
6) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
7) Прийняття рішення про зменшення статутною капіталу Товариства; 
8) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій: 
9) Затвердження Положень про Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства. Загальні збори, а також 
внесення змін до них; 
10) Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом товариства; 
11) Затвердження річного звіту Товариства; 
12) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
13) Прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій, крім обов'язкового викупу акцій 
Товариства встановленого Законом України «1 !ро акціонерні товариства»; 
14) І Ірийняття рішення про форму існування акцій; 
15) Затвердження розміру річних дивідендів; 
16) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 
17) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, або трудових договорів 
(контрактіів), шо укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважує ться на підписання договорів (контрактів) з членами І Іаглядової ради: 
181 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 
19) Обрання Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень; 
20) Затвердження висновків Ревізійної комісії; 
211 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
221 Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, у передбачених Статутом Товариства випадках, 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; 
25 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління (Правління), звіту 
Ревізійної комісі ї ; 
2-і Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління -товариства: 
25 Обрання комісії з припинення акціонерного товариства; 
2'. Прийняття рішення про затвердження значного правочину, у випадку коли вартість майна або послуг, що є 
предметом даного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової 

"носії Товариства. Рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням 
Наглядової ради; 
2" Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом та 
2 . женням про Загальні збори, у тому числі щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, 
і-;~.»чення порядку застосування кумулятивного голосування тощо. 
3 - _:ьні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства за умови, шо ці питання включені до 
- г;_:':у денного Загальних зборів. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

а • них зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 
~ Ь. Черюві (Річні) іа Позачергові Загальні збори. 

Загальні збори можуть бути Черговими (Річними) та Позачерговими. 
~~- =—гі ства зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні (Чергові) Загальні збори). 
> • - Чергові) Загальні збори проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року. 
~ - 2 _ . порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов 'язково вносяться такі питання: 

; ггвердження річного звіту Товариства; 
2 - . . : -М прибу тку та покриття збитків Товариства ; 
5 ".:••':-- І п я рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії; 
- г • -ечення напрямків діяльності Товариства. 

. г=лку денного Чергових (Річних) Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. 
- : 2 ;• рідше. ніж раз на три роки, до порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов'язково 
5 г - ; . . т а к і питання: 
L ' :• - ~ я рішення иро припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради, за винятком випадків, 
А . - . С . І И Х Законом України «Про акціонерні товариства» ; 
2 - Голови та членів Наглядової ради; 
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3) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) , що укладатимуться з 
Членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 
7.0.4. Всі інші Загальні збори, крім Річних (Чергових), вважаються Позачерговими. 
7.6.5. 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, підіотовку та проведення таких позачергових Загальних зборів. 
Загальні збори можуть приймати рішення про відшкодування витрат пов 'язаних з організацією Позачергових 
Загальних зборів скликаних на вимогу акціонера (акціонерів), виключно у випадку включення даного питання до 
порядку денного Загальних зборів. 
7.7. П о р я д о к с к л и к а н н я З а г а л ь н и х збор ів 
Річні (Чері окі) Загальні збори 
7.7.1. Правління забезпечує скликання, організацію та проведення Річних (Чергових) Загальних зборів Товариства 
в порядку та строки, визначені чинними законодавством України. Процедура скликання та підготовки Загальних 
зборів включає: 
1) Прийняття рішення уповноваженою особою про скликання Загальних зборів: 
2) Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів; 
3) Забезпечення надання акціонерам Товариства можливості ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів в порядку та строки, визначені чинним 
законодансі вом України; 
4) Забезпечення прийняття від акціонерів Товариства пропозицій до порядку денного оголошених Загальних 
зборів, проектів рішень Загальних зборів, нових кандидатів до органів управління Товариства, надання таких 
пропозицій на розгляд Наглядовій раді, повідомлення акціонерів про підсумки розгляду Наглядовою радою 
пропозицій акціонерів; 
51 Забезпечення вільного доступу представшиків(а) акціонерів(а) (акціонерів (а)) та/або Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку д о нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, 
голосуванням та підбиття підсумків. 
".7.2. Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради, у випадках передбачених цим Статутом та 
чинним законодавством України. 
" ~.3. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити: 
. Лату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення 
Загальних зборів; 
2 Перелік питань, що виносяться па голосування, згідно з порядком денним оголошених Загальних зборів; 
3 Час початі ку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
Загальних зборів; 
5 Гекст повідомлення акціонерів (у якості додатку до рішення); 

2ату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 
" ".4. Порядок денний Загальних зборів затверджується І Іаглядовою радою. Формулювання питань, включених до 
. т-:дку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних 

з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні 
а н м " та їх еквівалентів забороняється. 

" ".5 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному 
снеру. зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про 

J.T~. -н гарну систему України, па дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню 
зрийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бу ти встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати 
* Г » : Ї Є Д Є Н І І Я Загальних зборів. 

іисьмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам 
"гг-. ально особою, яка скликає Загальні збори, засобами поштового зв 'язку, а саме рекомендованим листом або 
-J-. . . v. поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів д о дати їх проведення. У той же строк 
~. І - : , ї с т в о надсилає повідомлення про проведення За іальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій 

варнства включені до біржового списку. Крім того порядок денний Загальних зборів в обов 'язковому 
• розміщується на офіційному сайті Товариства. 

; м . ч л е н н я розсилає особа, яка скликає Загальні збори (Наглядова рада або Правління у випадку делегування 
Г І Д Н И Х повноважень) , або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання 

• х зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про 
тг =-;Лг я Загальних зборів та їх порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує 
ІСГ . і : не повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 

аі.іомлепиі про проведення Загальних зборів повинно бути зазначено: 
І ~ і - найменування, у тому числі код Є Д Р П О У . та місцезнаходження Товариства; 
1 час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення 
З т ь а м х зборів: 

-.а. чатку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
- 2 . - . адення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 
S • і ; ; т ш ь , шо виносяться на голосування (порядок денний); 
С ТІ знайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 

х . ." .дів (з зазначенням конкретного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), робочих днів 
S - •: • часу Товариства, а також посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення 
« и к - с : - з доку ментами ); 
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7 ) Адреса вео-етирімки Товариства у мережі Інтерне і . 
7.7.8. В і д д а т и відправлення повідомлення про проведення Загальних зборів д о дати проведення Загальних зборів 

Товариство повинно надатн акціонерам можливість за їх письмовим запитом ознайомитися з документами (утому 
числі з проектами рішень) , необх ідними дня прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних 
зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні. робочий час та в доступному місці, а в день проведення 
Загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Матеріали, шо необхідні для прийнятім рішень з питань порядку денного, можуть бути надіслані акціонеру по 
елекі ронній пошті (у вигляді архівного ф а й л у ) - я к щ о про це зазначено у письмовому запиті акціонера. 
У запиті на ознайомлення акціонер повинен зазначити своє ім 'я (найменування) , місце проживання 
(місцезнаходження) , кількість та тип належних йому акцій, а також адресу електронної пошти, якщо він бажає 
отримати па неї архівний файл. У цьому випадку архівний файл з матеріалами, необхідними для прийняття 
р ішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів, надсилається па зазначену акціонером адресу 
протягом 2 робочих днів з дати отримання запиту. 
Акціонери Товариства фізичні та юридичні особи та їх уповноваженні представники для ознайомлення з 
матеріалами для прийняття р ішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів зобов 'язані 
підтвердити статус акціонера Товариства шляхом долучення до запитів наступних документів : 
Запит акціонера-юридичної особи. який подається за місцем знаходження Товариства . 
Запит повніший бути складений на фірмовому бланку, підписаний її керівником та скріплений печаткою (крім 
випадків, якщо за законодавством держави, у який зареєстрований такий акціонер, наявність печатки не є 
необхідною) або п ідписаний уповноваженим представником за довіреністю. Крім того додатково до запиту 
додасться: 
• Належним чином засвідчена копія повідомлення про скликання Загальних зборів направленого 
Товариством па ім 'я акціонера; 
• Оригінал або належним чином засвідчена копія виписки з рахунку в ц інних паперах; 
• Належним чином засвідчена копію доручення на представництво інтересів акціонера Товариства. 
Запит акціонера - фізичної особи, який полається за місцем знаходження Товариства : 
• Особисто - з пред 'явленням паспорту чи іншого документу , який підтверджує особу, пред 'явленням 
оригіналу або копії повідомлення про скликання Загальних зборів направленого Товариством на ім 'я акціонера 
або оригіналу або належним чином засвідчена копія виписки з рахунку в ц інних паперах: 
• Через представника — з пред 'явленням належним чином засвідченої нотаріальної довіреності на 
представництво інтересів акціонера та пред 'явленням оригіналу або копії повідомлення про скликання Загальних 
зборів направленого Товариством на ім 'я акціонера або оригіналу або належним чином засвідчена копія виписки 
з рахунку в цінних паперах; 
• Шляхом надсилання п о ш т о ю (цінним листом з повідомленням про вручення) або кур ' єром, але у цьому 

, підпис акціонера на запиті повинен бути завірений нотаріально. Крім того в обов 'язковому порядку 
- . даються копії документів , що п ідтверджують статут акціонера повідомлення про скликання Загальних зборів 
направленого Товариством на ім 'я акціонера або належним чином засвідчена копія виписки з рахунку в цінних 
паперах. 
-І--.ЧО отримання Товариством запиту акціонера вважається: 
• Дата вручення уповноважені особі Товариства відповідно до повідомлення про вручення (при надсиланні 
_ ііїнм листом з пов ідомленням про вручення); або 
• Дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства (при надсиланні к у р ' є р с ь к о ю поштою); або 
• Д а і а підпису Голови Наглядової ради Товариства па документі , що підтверджує отримання, - при 

. н-м\ отриманні запиту Головою Наглядової ради Товариства . 
• ч> ж порядку акціонер мас право ознайомитися з проектом (проектами) р ішення з питань порядку денного 
:-•.. ошених Загальних зборів. 

відправлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити 
х до документів , наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін д о 

2 гних документів у зв 'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі 
і вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. 

~ ~ - - : . ж н и й акціонер мас право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 
з> : ; а також з урахуванням обмежень , встановлених Статутом - щодо нових кандидатів до складу органів 

- -.ч Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, якщо інше не 
ш і - ;• цьому Статуті . 

:ІІШЇ вносяться не п ізн іше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а шодо кандидатів до складу 
х " г товариства - не п ізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 
Ї ї г і " і - <:х зборів подається в письмовій формі із зазначенням: 
• Прізвища (найменування) акціонера, який її вносить; 
• Кількості, типу т а ' а б о класу належних йому акцій; 
• Змісту пропозиції до питання та ' або проекту рішення; 

• іькості, типу та /або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу 

З І-Т-.-^.,;. . коли на одних Загальних зборах вирішуються питання про утворення Наглядової ради та питання про 
• - і -денів Наглядової ради, акціонер має право запропонувати необмежену кількість кандидатів до складу 

гади, якщо Загальними зборами не визначено кількісний склад Наглядової ради, 
лкиіснерів (акціонера) , які сукупно є власниками 5 або б ільше відсотків простих акцій, підлягають 

: £. ;ч\ включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про 
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включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, 
якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту цього Статуту. 
7.7.10. 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 питань або проектів рішень, 
запропонованих акціонерами. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в 
порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного. 
Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у 
разі: 
• Недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом другим пункту 7.7.9, цього Статуту; 
• І Іеповноти даних пропозиції акціонера, встановлених абзацом другим пункту 7.7.9. цього Статуту . 
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів повинно бути 
надіслано Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити 
акціонерів про зміни у порядку денному засобами поштового зв'язку, а саме простим поштовим відправленням 
або рекомендованим листом. У цей же строк повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів 
надсилається Товариством фондовій біржі (біржам), на якій Товариство включені до біржового списку. 
Повідомлення про зміну в порядку денному Загальних зборів обов 'язково має бути опубліковано в офіційному 
друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. 
Скликання і а проведення Позачергових Загальних зборів 
7.7.11. Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою: 
11 3 власної ініціал иви; 
2 • На вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом; або за необхідності 
вчинення значного правочину - у випадках, передбачених цим Статутом: 
3 На вимогу Ревізійної комісії; 
-1 На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
проешх акцій Товариства: 
5 В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом. 
~~ . І2 . Позачергові Загальні збори можуть були скликані безпосередньо акціонерами, які вимагають їх 
проведення. 
7 . " . іЗ . Вимога про скликання Позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Голові Правління 

оперативному секретареві - у випадку його обрання) на адресу за місцезнаходженням Товариства із 
.І -.вченням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових Загальних 

х-.-гів. підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Позачергових Загальних зборів з ініціативи 
І.- _ нгрів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути 
- л г а с а н о ю всіма акціонерами, які її подають. 

:-.і Правління повинен передати отримані вимоги Наглядовій раді у 3-денний термін з дати їх отримання. 
:.• гримання у цьому випадку вважається: 

• . .ага реєс трації вхідної кореспонденції Товариства при надсиланні вимоги поштою; 
• Лата підпису Голови Правління ( або іншої уповноваженої особи) на документі, шо підтверджує 

• . прп особистому отриманні вимоги про скликання Позачергових -Загальних зборів. 
" - - аглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних зборів або про відмову в такому 
аса»«А-:яі протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. 

" - _ення про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 
D к — акціонери на дату подання вимоги не є у сукупності власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

ства: 
1.: ланих. передбачених підпунктом 7.7.13 цього Статуту. 

- _іс,-іня Наглядової ради про скликання Позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про 
.кликанні надається ініціатору скликання Позачергових Загальних зборів протягом трьох днів з 

ого прийняття. 
- - ял за рада не має права вносити зміни до порядку денного Позачергових Загальних зборів, що 

г.- іозі про скликання Позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових 
іроектів рішень. 

І альні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх 

> . - ідо протягом 10 днів } моменту отримання вимоги про скликання Позачергових Загальних зборів 
не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, такі Позачергові Загальні 

: бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Підготовку до проведення Позачергових 
2 ^ = акціонерів при цьому може здійснювати організаційна комісія, обрана акціонерами, що 

зїчер.-ові Загальні збори акціонерів. 
: . ба. які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих 

з : :рмалію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для 
н у . гедения Позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради. 

г.аііая Позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, повідомлення про це та інші 
і .. а-. т;.ся всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. 

h _ E 3 r _ . i l ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів акціонерів може бути 
іас-- «ерами до суду. 

. ~ глмагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання 
-нх зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Позачергових Загальних 
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зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше 
ніж за 15 днів до д а н і їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. 
7.7.21. Письмове повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів згідно п. 7.7.20 цього Статуту та їх 
порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Позачергові Загальні збори, засобами 
поштового зв'язку, а саме рекомендованим листом та 'або простим поштовим відправленням, у строк не пізніше 
ніж за 15 днів до дати їх проведення. У той же строк Товариство надсилає повідомлення про проведення 
Позачергових Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій акції Товариства включені до 
біржового списку. 
7.7.22. У разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних зборів скликаних згідно п. 7.7.20 Статуту повторні 
Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у п. 7.7.20 цього Статуту, 
якщо порядок денний Позачергових Загальних зборів включає питання про обрання Членів Наглядової ради. 
7.7.23. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити: 
1) Дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення 
Загальних зборів; 
2) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним; 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів дзя участі у Загальних зборах; 
4) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
Загальних зборів; 
5) Текст повідомлення акціонерів (у якості додатку до рішення): 
6) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 
7.7.24. Порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання 
Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом - акціонерами, які 
цьої о вимаї аюі ь. 
Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу 
передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних 
зборів низ ань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється. 
~ ".25. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, 
іередбачепих т і м Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до 

порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а шодо кандидатів до складу 
ірганів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до проведення Загальних зборів. 

~ " 2' ' . Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного 
суді, не зупиняє проведення Загальних зборів. 

^ j за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні 
х о р и і питаний, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Якшо у 

; . во«у рішенні не буде вказано іншого, такі Загальні збори повинні бути проведені протягом не більш 2 місяців 
: 2гпі отримання Товариством судового рішення, яке набрало чинності. При цьому, повідомлення про проведення 
:-І"ІІЬНИХ зборів повинно бути надіслано акціонерам протягом 2 тижнів з дати отримання судового рішення. 

S. РиОочі ирі апи З а г а л ь н и х зборів 
Робочими органами Загальних зборів є: 

• Організаційний комітет: 
• Реєстраційна комісія; 
• Лічильна комісія; 
• І олова Загальних зборів; 
• Секретар Загальних зборів. 
" і 2 Організаційний комітет. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та 
"г .-.ям Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради створюється Організаційний комітет або 

К Г ' . - :..-.ться відповідальна особа. Кількісний склад, повноваження та функції Організаційного комітету 
- - - - - тася Наглядовою радою. Правління координує та здійснює заходи для забезпечення роботи 

1*пі.- зшійного комітету. 
: - .трапіпііа комісія. Реєстрацію акціонерів (їх представників), а також визначення наявності чи відсутності 

e e c v ...:гіснюе Реєстраційна комісія, яка призначається: 
• Наглядовою радою; або 

Акціонерами, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів - у випадках, передбачених цим 
тат. 

рада або акціонери, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів обирають та визначають 
- лад Реєстраційної комісії. 

. . ,їної комісії, обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. 
Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію. У такому разі головою 

їкої комісії с представник депозитарію. 
— _ і к. місія здійснює свої функції в порядку згідно Положення про Загальні збори. 

- . ..• • u комісія. Загальні збори акціонерів обирають та визначають кількісний склад Лічильної комісії, 
v.м.січ обирається у кількості не менше трьох осіб, якшо іншу кількість не визначено Загальними 
. • о . і алу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу 

свзрмства. 
і . здійснює свої функції в порядку згідно Положення про Загальні збори. 

" ічильної комісії можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства за договором, 
. -ьерджуються Загальними зборами. У такому випадку, головуючий па Загальних зборах під час їх 
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відкриття повідомляє присутнім па Загальних зборах про передачу повноважень Лічильної комісії представникам 
відповідної особи (реєстратора або депозитарію Товариства). 
7.8.5. Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради, в свою чергу Головою Загальних зборів може бути як 
Голова Наглядової ради так і інша особа уповноважена на це рішенням Наглядової ради Товариства або 
Загальних зборів у випадку включення даного питання до порядку денного Загальних зборів. 
Голова Загальних зборів здійснює свої функції згідно Положення про Загальні збори. 
7.8.6. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами у випадку включення 
даного питання до порядку денного Загальних зборів, та забезпечує відображення ходу Загальних зборів та 
прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. 
7.9. У ч а с т ь у З а г а л ь н и х зборах 
7.9.1. У Загальних іборах можуть браги участь особи, включені ло переліку акціонерів, які мають право на таку 
участь, або їх представники. На Загальних зборах, можуть бути присутні представник аудитора Товариства, 
посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також Члени Наглядової ради та 
Ревізійної комісії. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом па 24 годину за три робочі 
дня до проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему 
України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, 
зобов'язані надал и інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах. 
т д . 2 . Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання 
заборонено. 
7 .9.3. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
.X JOH. а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
2 садові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 
Іоь.ірнства на Загальних зборах. 
Г.релставником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або 

^новажена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади -
вноважепа особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

- - _: л і е р має право призначи ти свого представника постійно або на визначений строк. Акціонер, з урахуванням 
- • жень цього Статуту, має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову 
Наг.ладової ради у письмовій формі. 

- Довіреність на право участі та голосування па Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, 
і і - .,:тарієм. зоерігачем. нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому 
-ст-...баченому законодавством порядку. 
2 . = геність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування -
гге-іл:.- питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення погрібно 
гг- - .-уваги. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як 
-І-ТІ;'ІЧЄНО завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
5 т . всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Товариство та його 

особі не зобов'язані контролювати та/або вимагати від представника акціонера голосувати відповідно до 
йому завдання щодо голосування. 

: має право надати довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм 
тазникам, розподіливши між ними на власний розсуд належні йому голоси відповідно до пакету акцій, 

. м якого він є. Кількість представників акціонера у такому випадку не повинна перевищувати трьох, 
-.киіонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, 
- і .ання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 

л зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
. . ьіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних офіційних осіб, приймаюл ься за умови їх 

r _ у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. 
- ! . 7 . . які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином: 

В... імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть 
.: - ; . іновнтелі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій 
; 2 а,-: . асі і в Загальних зборах; 

Особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати 
К Т Ї Загальних зборах: 

і дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення 
всл і^_ іТ і ір ічного віку; 

j— -..іявноеп письмової згоди (у формі заяви про згоду па участь у Загальних зборах неповнолітніх) 
. йовителів) або піклувальників; 

; аагн надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом, 
повнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою 

СЕ . • жителів) або піклувальників. 
І :г :~:лу на у часть у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для 
— З в а л ь н и х зборах. 
t~T>.:рація у ч а с н и к і в З а г а л ь н и х зборів 

проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію 
~: ;ібу ш для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників 

№ зборів. 

4LA5. 
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7.10.2. Ре-естраиія учасників Загальних зборів (акціонерів та /або їх представників) проводиться за місцем 
проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. 
7.10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на 
участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему 
України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстраційна комісія має право відмовити в 
реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних 
документів , які надають йому право участі у Загальних зборах, в ідповідно до законодавства. 
7.10.4. Акціонер, який не зареєструвався у встановлений строк, не має права брати участь у Загальних зборах. 
7.10.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної 
комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися дня участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних 
зборів. 
Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у 
Загальних зборах, п ідписане Г о л о в о ю Реєстраційної комісії, складається у 2 примірниках , один з яких додається 
до протоколу Загальних зборів, а другий - видасться особі, якій в ідмовлено в реєстрації . 
7.10.6. Д о закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити 
свого представника шляхом: 
• Подання про це письмової заяви на ім 'я Голови Наглядової ради: або 
• Участі у Загальних зборах особисто. Якшо на момент явки акціонера його представника вже 
зареєстровано Реєстраційною комісією, а акціонер бажає взяти участь у Загальних зборах особисто, то Голова 
Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його представника виданих тому бюлетенів та 
іншої документації , а сам факт заміни акціонером його представника повинен бути в ідображений у протоколі 
засідання Реєстраційної комісії . Такий представник акціонера не може бути присутній у подальшому на цих 
Загальних зборах. 
7.10 7. У разі, якшо для участі в Загальних зборах з 'явилося декілька представників акціонера, довіреності яких 
н .ледбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для 

... і > Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Я к щ о на момент явки 
такого представника Реєстраційною комісією вже зареєстровано іншого представника, довіреність якому видано 
г- . t iuie. то І олова Реєстраційної комісії повинен забезпечичи передачу представнику акціонера, довіреність якому 
аилано пізніше, від зареєстрованого представника виданих тому бюлетенів ча іншої документації , а сам факт 

ни одного представника акціонера іншим повинен бути в ідображений у протоколі засідання Реєстраційної 
• : сії. Замінений таким чином представник акціонера, довіреність якому видано раніше, не може бути присутній 
- п : дальшому на цих Загальних зборах . 

разі. якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних 
Х-. -А\ . . . ійснюегьея за їх з годою одним із співвласників або їх Загальним представником. 

> Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
..": ,-ІЧ Товариства, сукупно є власниками 10 і б ільше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з 
_ . - -.и.\ паперів та фондового рпнку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією 
_ _ • г. І . проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких 
X-.-ігтавників Товариство повідомляється письмово до початку реєстраці ї акціонерів. У такому повідомленні 

: - є р о м повинно бути зазначено: 
і : : :ша і найменування) акціонерів (акціонера), які (який) призначають (призначає) представника для нагляду 

зесетрацією: 
і .7: типу га/або класу належних цим акціонерам (акціонеру) акцій; 

2+ : - - ''.ще. ім'я та по-батькові представника акціонера (акціонерів), якого призначено здійснювати нагляд за 
*£—-І_.-:К> акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням т а підбиттям його підсумків. 
І < ' акціонери) відповідно до положень цього пункту має (мають) право призначати не б ільше 2 
в е і г - і ї : - . и к і в д і я нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
fen; и д с у м к і в . 

_ - -ііня представника акціонера (акціонерів), якого призначено д і я здійснення нагляду за реєстрацією 
ж^іі . - - г і . проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, підтверджуються 

. - . - . . .освідченою відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України. 
1 К - в і особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) 

.пальної комісії з цінних паперів та фондового рийку до нагляду за реєстрацією акціонерів, 

Я Р 1 Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 
WLl кі.: н -илялу за р е є с т р а ц і є ю п е р е в і р я є т ь с я : 
Щ Г ш • • сть початку та закінчення реєстрації; 

сть переліку акціонерів, які мають право па участь в Загальних зборах; 
• Н в " . - с : І .лповідних документів , які п ідтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних 

• Ц Ь ш а . - . соиа.ми. які зд ійснюють реєстрацію, вимог шодо збереження інформаці ї з обмеженим доступом; 
І~вжп- - : - сть відмови у реєстрації ; 

«І.- - порядку визначення кворуму Загальних зборів; 
• К в - - - - С І переліку зареєстрованих акціонерів, складеного Реєстраційною комісією, фактичним обставинам, 

В к я в а . п а час реєстрації . 
ІГОТТ - і .ент закінчення реєстраці ї Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів. 

^ В І ^ С І мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів , які сукупно є власниками не менш 
Н р р Я в , ^ . - .юсуючих акцій. 
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7.10.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додасться до протоколу Загальних 
зборів. 
Вказаний перелік П Ш И Ш Е П М І С Т И Т И : 

1) Повиє найменування Товариства; 
2) Дату, час та місце проведення Загальних зборів; 
3) Склад Реєстраційної комісії: 
41 Час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів; 
5) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
6) Загальну кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; 
7) Кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів; 
8) Наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів. 
7.10.12. Загальні збори є правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь власники 60% акцій 
Товариства. 
"МІ. Регламені проведення Загальних зборів 
7.11.1. Регламент проведення Загальних зборів встановлюється Загальними зборами. 
7.11.2. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори. 
".12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами 
7.12.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства або їх 
уповноваженні представники. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику) один голос для вирішення 
кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного 
і олосу ванни. 
".12.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів 
акціонерів ( їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом або Законом України «Про акціонерні 
товариства» не встановлено інше. 
".12.3. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від Загальної їх 
кількості з наступних питань: 
• Внесення змін до Статуту Товариства; 
• Прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій; 
• Прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
• Прийняття рішення про розміщення Товариством акцій; 
• 1 Ірийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства: 
• Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
• Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Статутом 
Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 
- . рядку розподілу між акціонерами майна, шо залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 
- - . з і .шійиого балансу. 

; 2.4. Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину, за умови, що ринкова вартість майна, робіт 
збе послуг, шо є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними 
.станньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх 
загальної кількості. 

'2.5 Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, шо 
- предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 
сстанньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

«с іруналцся для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 
" 2 На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 

:2.~. Акціонер мас право голосувати стосовно порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі в 
іагальних зборах та включений до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 
" !2.8. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах. 
'.'19. Голосування па Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 
гааосування. 
Ь е іень для голосування повинен містити: 

. . . в д е найменування Товариства: 
1 і час проведення Загальних зборів; 

Перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань; 
- Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 
5 застереження иро те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі 

гності такого підпису вважається недійсним; 
. Зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 
• :2 '. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до 
и - .роведеппя Загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у 
S E U _ L K U X . передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до 
- : . .=.-> ня Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 

7 ' І " і Голосування шодо обрання органів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування в 
т. с ідк* передбаченому пунктами 7.13-7.16 нього Статуту та згідно Положення про Загальні збори. 

1 2 За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які 
участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію 

• : про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію. 
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У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 
• Дата проведення Загальних зборів; 
• Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами; 
• Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання 
порядку денного, винесеного на голосування. 
".12.13. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 
Протокол про підсумки голосування додасться до протоколу Загальних зборів. 
Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною 
комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом 
строку його діяльності , але не б ільше чотирьох років. 
" 1 2 . 1 4 . Якщо інше не встановлено законом, рішення Загальних зборів є обов 'язковими для всіх акціонерів 
Товариства, включаючи тих. хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а 
також дня всіх органів і посадових осіб Товариства. 
".13. Розгляд Загальними зборами ннтання про обрання складу Органів управління Товариства 
".13.1. Обрання складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (далі - кожен окремо - Орган Товариства, а разом -
Органи Товарист ва) здійснюються шляхом кумулятивного голосування. 
Сутність кумулятивного голосування під час обрання Загальними зборами Органів Товариством полягає у тому, 
_.• Загапьна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що 
к и р а ю т ь е я , а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або 
розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд. 

?.2. Розгляд Загальними зборами питання про обрання складу Органів Товариства відбувається згідно 
Г ложеипя про Загальні збори. 

14. Ьюлеті-нь д л я кумулятивного і олосування 
4.1. За Загальним правилом, бюлетені д і я кумулятивного голосування виготовляються окремо від бюлетенів 

Г . І голосування з інших питань порядку денного та для зручності користування можуть бути іншого кольору 
та або розміру. 
: р а х у в а н н я м порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про виготовлення 

• бюлетеня, але при цьому у розділах бюлетеня, присвячених питанням порядку денного щодо обрання 
Органів Товариства, повинно бути окремо зазначено кількість голосів, що належать відповідному 

. :ер\ при голосуванні з таких питань. 
- 2 Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше 

- А .-.і 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Органів Товариства - не 
ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на 

и :г> акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства. - акціонерами, які цього вимагають. 
At_ . пери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з ф о р м о ю бюлетеня для голосування у 
- . передбаченому Статутом Товариства. 
7 1 - " 5. де і еиь дня кумулятивного голосування повинен містити: 
! Г і - і . найменування Товариства; 
2 час проведення Загальних зборів; 

кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до 
ШР* с т а н о в л е н и х Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 
4» ' д і я зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів яку він відає за кожного 

5 ггеженпя про те. що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та заповнений 
ш — »> v чином, щоб уникнути визнання його недійсним. 6)зазначення кількості голосів, шо належать кожному 

5 і. - гіядок і олосування та заповнення бюлетеню 
г г 1 '.: г -док голосування та заповнення бюлетеню встановлюється 1 Іоложснням про Загальні збори. 

2 устави для визнання недійсності бюлетеню встановлюються 1 Іоложенням про Загальні збори. 
; Ні-шезення підсумків голосування 
5 і ~ . г -док підведення підсумків голосування здійснюється згідно Положення про Загальні збори. 
5 2. :ля складення протоколу про підсумки голосування пакети з бюлетенями передаються Лічильною 

собою, якій передано повноваження лічильної комісії) до уповноваженої особи Товариства для 
• S E T і ягом строку його діяльності , але не більше чотирьох років. 
~XJt- : . іаі а . іьшіх зборів 
Ї М . - Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання 

денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем (секретаріатом) 

рЯ- 2 • .і Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів 
H L - . . ч Головою і Секрет арем Загальних зборів. 
И ^ — к • ьних зборів складається у 2 оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Товаристві , 
^ВТ-.-ІІ с— лавах Наглядової ради. 

Загальних зборів заносяться відомості про: 
п •.»_ _-це проведення Загальних зборів: 

аг переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
t - ^ - - -.і кість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
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4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість 
голосуючих акцій з кожного питання); 
5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного 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) І Іорядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо): 
11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних 
зборів та рішення, прийняті Загальними зборами. 
7.16.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, 
скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за 
місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності. 
7.16.4. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що 
внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до цього Статуту, внутрішніх документів 
Товариства та змін і доповнень до них. 
7.16.5. Протокол Загальних зборів, додатки до нього та інші документи зборів (бюлетені для голосування з 
кожного питання порядку денного; протоколи Лічильної комісії, перелік зареєстрованих акціонерів Реєстраційної 
комісії, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) 
мають бути остаточно оформлені у с ірок не більше 10 (десяти) робочих днів з дня проведення Загальних зборів. 
Протоколи Загальних іборів. всі додатки до них зберігаються її архіві Товариства протягом всього строку 
діяльності Товариства. 
7.16.6. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов 'язковими для виконання акціонерами та посадовими 
особами Товариства 
".17. Оскарженим рішення Загальних зборів 
7.17.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок ирийнялтя такого рішення порушують вимоги Закону 
України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, цього Статуту, акціонер, права та охоронювані 
законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з 
дати його прийняття. 

17.2. Рішення Загальних зборів з питань: 
І ' Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного па приватне; або 
2 ' Вчинення товариством значного правочину: або 
3 Зміни розміру статутного капіталу 
можуть бути оскаржені акціонером протягом трьох місяців виключно після отримання письмової відмови в 
реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в 
разі неотримання відповіді на скою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в 
порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України. 

8. НАГЛЯДОВА РАДА 
8 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, 
контролює та регулює діяльність Правління. 
>2. Компетенція, права, обов 'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів (Голови) 
-зг.лядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також 

цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради, в 
- . му числі з її Головою. 
7_.-:і контракти можуть бути оплат ними чи безоплатними. 
• .м і контрактів затверджуються Загальними зборами, в тому числі умови оплати діяльності Членів (Голови) 

наглядової ради. 
- випадку, якщо рішенням Загальних зборів будуть встановлені оплатні засади діяльності Наглядової ради, то 
-_.ата діяльності Членів (Голови) Наглядової ради здійснюється у відповідності до кошторису, затвердженого 

Загальними зборами. 
І 3 Зазначений контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою особою уповноваженою 
- . ^е Заіальпими зборами. 
: - Членам (Голові) Наглядової ради компенсуються витрати, пов'язані із виконанням ними функцій Членів 
~ VB.I) Наглядової ради, в лому числі, у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час 

Зу ванни у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого 
ічішення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними 

;• - ментами Товариства. 
і 5. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами. Положення про Наглядову раду діє до 
і.--гссння змін до нього шляхом викладення у новій редакції та за твердження нової редакції Загальними зборами. 
*. Обрання Н а г л я д о в о ї ради 
! - Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з 
4 . ^ , зрнднчппх осіб - а к ц і о н е р і в . 
-. с . олова) Наглядової ради - юридична особа - акціонер може мати необмежену кількість представників у 

:л_:овій раді (Уповноважена особа Члена (голови) Ради). 
. Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

1 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 
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8.6.3. Повноваження Уповноважено ї особи Члена (Голови) Ради) дійсні з моменту видачі йому довіреності 
акціонером - Членом (Головою) Наглядової ради та отримання Товариством, Наглядовою радою Товариства та 
Ревіз ійною комісією Товариства відповідного повідомлення. 
8.6.4. Д о Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради застосовуються усі вимоги та обмеження, встановлені 
чинним законодавством України, до посадових осіб акціонерних товариств. 
Взаємовідносини юридично ї особи - акціонера та Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради визначаються 
безпосередньо ю р и д и ч н о ю особою - акціонером та Уповноваженою о с о б о ю Члена (Голови) Ради. 
8.6.5. Член (Голова) Наглядової ради несе відповідальність за дії Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради. 
8.6.6. Член (Голова) Наглядової ради має право у будь-який час заміни Уповноваженого представника Члена 
(Голови) Ради. 
5.6.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
8.6.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Наглядово ї ради . 
8.6.9. Наглядова рада обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки. Повноваження Наглядової ради дійсні 
протягом 3 років, а у випадку дострокового припинення повноважень Наглядової ради - до її відкликання та 
обрання нового складу Наглядової ради на наступних Загальних зборах. 
Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради. 
У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Наглядової ради, то повноваження 
Наглядової ради подовжуються до її відкликання та обрання нового складу на призначених Загальних зборах. 
8.7. О б м е ж е н н я щ о д о Наглядової ради 
8.7.1. Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не може бути одночасно членом 
Правління, членом Ревіз ійної комісії (Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії'), членом 
Лічильної комісії та Корпоративним секретарем. 
Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не м о ж е перебувати у трудових відносинах з 
Товариством (обіймати будь-яку посаду у Товаристві) крім виконання ним функцій члена Наглядової ради 
і Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради). 

2. Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не має права передавати свої 
повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто, окрім члена Наглядової ради - юридичної 
особи — акціонера. 
8.~.3. І оловою та членами Наглядової ради (Уповноваженою особою Члена (Голови) Ради) не можуть бути особи, 
«ким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських 
товариств. 
S " 4. Виконання повноважень члена Наглядової ради (Уповноважено ї особи Члена (Голови) Ради) державними 
. лужбовцямн здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. 
5 " 5. Виконання повноважень члена Наглядової ради (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради) особами, які 
перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно законодавства України. 
• " 6. Членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ради) не можуть бути народні 
і г гутати України, члени Кабінету міністрів, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

л іевого самоврядування, в ійськовослужбовці , нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби 
безпеки, внутрішніх справ, державні службовці , крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 
- ~ Членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (голови) Ради) не можуть бути особи, яким суд 
заГ-ороиив займатися певним видом діяльності , такі особи не можуть бути членами Наглядової ради 
> ' зневаженими особами Члена (голови) Ради) Товариства, шо провадить цей вид діяльності . 

• " - Особи, які мають непогашену судимість за злочин проти власності , службові чи господарські злочини, не 
м . жуть бути членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (голови) Ради). 
• " Члени Наглядової ради (Уповноважені особи Члена (Голови) Ради) не можуть бути учасниками або членами 
ргану у правління юридично ї особи, яка конкурує з д іяльністю Товариства . 

^ . П о в н о в а ж е н н я Наглядової ради 
i S . i . Повноваження Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами та д іють протягом 3 (трьох) 
років. 
~ . ї- . ,-паження Уповноважених осіб Члена (Голови) Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності юридичною 

ж> - акціонером Членом (Головою) Наглядової ради та отримання Товариством, Наглядової радою та 
? п зїнною комісією відповідного повідомлення в порядку згідно Положення про Наглядову раду, 
і j 2. У випадку дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради за рішенням Загальних 
•Г-.::з з одночасним припиненням повноважень всіх Членів (Голови) Наглядової ради, повноваження Членів 
" :.-.ови і Наглядової ради припиняються з моменту їх відкликання за р ішенням Загальних зборів, 

і і З У випадку дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради без рішення Загальних 
х е р і в . їх повноваження припиняються у строки, що визначені п. 8.8.10. нього Статуту. 
1 : - Члени (Голова) Наглядової ради зд ійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових 
0 - \гі. трудових договорів або контрактів з Товариством, що укладаються з кожним членом Наглядової ради. 
1 :" вілно нього Статуту, Положення про Наглядову раду та законодавства України. 
! і 5 Уповноважена особа Члена (Голови) Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок юридичної 
:е--"и - акціонера, ін тереси якого він представляє у Наглядовій раді. 
~ о в а ж е н н я Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради припиняються у випадках: 
• Набуття У п о в н о в а ж е н о ю особою Члена (Голови) Ради статусу особи, яка є членом Правління, членом 

-юї комісії ( У п о в н о в а ж е н о ю особою Члена (Голови) Ревізійної комісії) , членом Лічильної комісії та 
• г : .пивним секретарем; 
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• Уповноважена особа Члена (Голови) Ради перебуває у трудових відносинах з Товариством (обіймати 
будь-яку посаду у Товаристві) крім виконання ним функцій Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради; 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ради є особою, якій згідно із законодавством України заборонено 
обіймати посади в органах управління господарських товариств: 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ради є народним депутатом України, членом Кабінету міністрів, 
керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх 
справ, державним службовцем, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 
• Уповноважена особа Члена (голови) Ради є особою, якій суд заборонив займатися певним видом 
діяльності: 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ради є особою, яка має непогашену судимість за злочин проти 
власності, службові чи господарські злочини; 
• Уповноважені особи Члена (Голови) Ради є учасниками або членами органу управління юридичної 
особи, яка конкурує з діяльністю Товариства; 
• В інших випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контрактом з Членом 
Наглядової ради, та законодавством України. 
8.8.6. Дія договору (контракту) з Членом (Головою) Наглядової ради припиняється у разі припинення його 
повноважень. 
8.8.7. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень Членів (Голови) Наглядової ради може 
прийматися тільки стосовно всіх Членів Наглядової ради. 
8.8.8. З припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради припиняється дія договору (контракту) з ним. 
8.8.9. Підстави дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради за рішенням Загальних 
зборів з одночасним припиненням повноважень всіх Членів Наглядової ради встановлюються законодавством 
України та цим Статутом, до яких відносяться, зокрема але не виключно: 
• Незадовільної оцінки їх (його) діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 
• Систематичного невиконання Членом (Головою) Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно 
нього Статуту. Положення про Наглядову раду та доіовору (контракту) з ним. Під систематичним невиконанням 
обов'язків мається па увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради 
протягом одного календарного року; 
• Втрати Членом (Головою) Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера 
Товариства; 
• ІЗ інших випадках, передбачених законодавством України. 
8.8.10. Ьез рішення Загальних зборів повноваження Члена (Голови) Наглядової ради припиняються: 
• За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, Наглядову раду та Ревізійну 
комісію за два тижні; 
• 13 разі неможливості виконання обов'язків Члена (Голови) Наглядової ради за станом здоров'я -
повноваження припиняються з дати одержання Товариством, Наглядовою радою та Ревізійною комісією 
письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання Членом (Головою) Наглядової ради 
такої заяви, документа від медичної установи; 
• ІЗ разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків Члена (Голови) Наглядової ради; 
• У випадку ліквідації Члена (Голови) Наглядової ради - юридичної особи як юридичної особи; 
• ІЗ разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим -
повноваження припиняються з дати одержання Товариством. Наглядовою радою та Ревізійною комісією 
5 оповідного документа, шо згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 
1.8.11. Якщо кількість Членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство 
протягом 3 (три) місяців мас скликати Позачергові Загальні збори дчя відкликання та обрання нового складу 
Наглядової ради. 
5.5.12. У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Наглядової ради, то 

Еноважспня Наглядової ради подовжуються до її відкликання та обрання нового складу па призначених 
Загальних зборах. 
S.9. Компетенції! Наглядової ради 
: - До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим 
Гтзтутом, внутрішніми положеннями (документами) Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової 
г ілн Загальними зборами. 
і .".2. Ло виключної компетенції Наглядової ради належить: 
! - 2 . 1 . Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Т гарисгва. за винятком положень про І Іаглядову раду. Правління, та Ревізійну комісію; 
: - 2 2 . І Ірийняття рішення про проведення Чергових (Річних) та І Іозачергових Загальних зборів відповідно цього 
Статуту та у випадках, встановлених законодавством України, підготовка порядку денного та проектів рішень 
І І Г І ' І Ь Н И Х зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, 
• - • скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів. 
- _ення про скликання Позачергових Загальних зборів надається ініціатору скликання Позачергових Загальних 

: рів протягом 10 днів з дати отримання Наглядової радою вимоги від ініціатора скликання Позачергових 
І . Ь Н І І Х зборів про скликання Позачергових Загальних зборів. 
ереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів на вимогу 

і? - перів у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
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У випадках, передбачених чинним 'законодавством України, Наглядова рада має забезпечити вільний доступ 
представників акціонерів Товариства та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду 
з реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

8.9.2.3. І Ірийняття рішення про проведення Позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради, 
на вимогу акціонерів Товариства, у випадку передбаченому законодавством України, на вимогу Правління, та/або 
Ревізійної комісії та па підставі письмової заяви ініціатора скликання Загальних зборів, що надається Правлінню. 
Інформація, яка має міститися у вимозі про скликання Позачергових Загальних зборів встановлюється 
законодавством України. Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів надається ініціатору скликання 
Позачергових Загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання Наглядової радою вимоги від ініціатора 
скликання Позачергових загальних зборів про скликання Позачергових Загальних зборів. 
8 '2 .4 . Прийняття рішення про відмову від скликання Позачергових Загальних зборів з підстав, визначених 
законодавством N країни. Рішення про відмову щодо скликання Позачергових Загальних зборів налається 
ініціатору скликання Позачергових Загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання Наглядової радою вимоги 
від ініціатора скликання Позачергових загальних зборів про скликання Позачергових Загальних зборів. 
Підстави відмови від скликання Позачергових Загат ,них зборів встановлюються законодавством України. 
Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення 
Загальних зборів, в щодо обрання кандидатів до складу органів управління - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення Загальних зборів. 
8.9.2.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
vv.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
> '2 .7 . Прийня ття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
$/ ' .2.8. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством 
У країни Затверджена вартість майна (в тому числі цінних паперів) не може відрізнятися більше ніж на 10% 
відсотків віл вартості, що визначена оцінювачем. Якщо затверджена вартість майна відрізняється від вартості 
майна шо визначена оцінювачем, відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова рада має 
мотивувати своє рішення. Таке своє рішення Наглядова ради оформлює висновком. 
8.9.2.9. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняття 
рішення про відсторонення Голови Правління та його членів від виконання повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління; 
S ч.2.10. Ствердження умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який укладатиметься з 

оловою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; 
8.9.2.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
8.9.2.12. Обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України, обрання 
призначення) Головуючого та Секретаря Загальних зборів. 

• 42 .13 . Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору (контракту), що укладатиметься з 
ним. встановлення розміру оплати його послуг; 
S -2.14. Для кожної виплати дивідендів встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. 
Лата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати 
даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом 
дного місяця після закінчення звітного року. 

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинними 
законодавством України. 
8. ' 2.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів відповідно до законодавства України, та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Заіальннх зборах відповідно до законодавства України. Прийняття рішення про включення пропозицій, шо 
надійшли від акціонерів, до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж на за 15 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а щодо складу органів управління не пізніше ніж за чотири днів до дати проведення Загальних 
зборів. 
Рішення Наглядової ради не вимагається щодо пропозицій акціонерів, які сукупно володіють 5 або більше 
відсотків простих акцій, та підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. 
Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів, які сукупно 
володіють 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами 
строку подання пропозицій до порядку денного та неповноти даних у пропозиції, відповідно вимог чинного 
законодавства України. 
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається 
Наглядової радою акціонеру протягом десяти днів з моменту отримання Наглядовою радою відповідної 
пропозиції. 
8.9.2.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях 
асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, 

ліквідацію.) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення 
Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих 
документів) дочірніх підприємств ( товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному 
капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших 
відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та 
інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 
8.92.17. Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства; 
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8.0.2.1 S. Прийняття рішення про вчинення значних правочипів у випадках, передбачених законодавством України 
та цим Статутом: 
8.9.2.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій: 
8.9.2.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
8.9.2.21. І Ірийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг; 
8.9.2.22. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
8.9.2.23. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання 
простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 
8.9.2.24. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби 
внутрішньою аудиту) з урахуванням вимог законодавства України; 
8.9.2.25. Обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря: 
8.9.2.26. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм дпя вивчення 
1 а підготовки з урахуванням вимог законодавства України; 
8.9.2.27. У випадках, в строк та в порядку передбачених законодавством України, прийняття рішення ( з 
урахуванням обмежень, встановлених законодавством України) про вчинення або відмову від вчинення 
Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість (перелік ознак правочину, щодо вчинення якого 
заінтересованість, встановлюється законодавством України). 
Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні 
якого є заінтересованість, має прийняти рішення щодо вчинення такого правочину або про відмову від його 
вчинення. 
Якшо заінтересована особа у вчиненні правочину є членом Наглядової ради, вона не бере участь в голосуванні з 
вирішення питання щодо вчинення такого правочину. 
Якшо більшість членів Наглядової ради є особами, які заінтересовані у вчиненні такого правочину, або якщо 
Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, 
шодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку (т ґя іь робочих днів), це питання виноситься на 
розі ляд Загальних зборів. 
8.9.2.28. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених 
законодавством України та т і м Статутом; 
8.9.2.29. Затвердження розроблених Правлінням на підставі рішень Загальних зборів щодо визначення напрямків 
діяльності Товариства, поточних планів та заходів щодо їх виконання та бюджетів Товариства в порядку та у 
строки згідно Положення про Наглядову раду. 
8.9.2.30. Затвердження принципів організаційно-управліпської структури Товариства, узгодження штатного 
розкладу Товариства в порядку та строки згідно Положення про Наглядову раду. 
8.9.2.31. Надання згоди Правлінню на вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких нравочинів (у тому 
числі, але не обмежуючись договорів, угод, попередніх договорів тощо), а саме: 
11 Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством будь-якого майна Товариства, 
= тому числі, але не обмежуючись: нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, 
паїв, корпоративних прав, тощо, на суму що перевищує 10 000 (десять тисяч доларів С1ІІА) за офіційним курсом, 
• кий діє в Україні на момент укладення такого правочину: 
2 З І І Д І І О з якими Товариство виступає гарантом або поручителем, за фінансовими або іншими зобов'язаннями 
третіх осіб; 
Г-1 Застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем: 
- і Щодо передапня (здачі) в оренду (пайом). суборенду майна Товариства, балансова вартість якого перевищує 
суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент 
• кладення такого правочину, крім правочинів щодо переданим (здачі) в оренду (найом) такого майна дочірнім 
підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень); 
5' Щодо отримання в оренду (найом). суборенду майна, крім правочинів щодо отримання в оренду (найом) такого 
изйна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких 
погоджень); 
. і Отримання та/або надання позики, позички, кредиту, фінансової допомоги третім особам, інших правочинів 

до виникнення у Товаристві боргових зобов'язань; 
' і Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняннх до таких) (укладення 
: : говорів, угод, контрактів тошо), укладених з одним й тим самим кон трагентом, на суму, що сукупно перевищує 
г-му. еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент 

«ладення такого правочину. Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або 
прирівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з протягом одного календарного 
МІСЯЦЯ, на суму, що сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000.00 (десять тисяч) доларів США за офіційним 
г.рсом, який діс в Україні на момент укладення такого правочину. Укладання взаємопов'язаних між собою 

гіівочпнів, аби прирівняних до таких. Для цілей цього пункту взаємопов'язаним визнається правочин. який 
;: ієн і їй з одним й тим самим контрагентом протягом короткого часового строку (календарний місяць), та/або 

. ідентичні чи аналогічні послуги з різними контрагентами протягом короткого часового строку (календарний 
К І С Ч І І Ь ) ; 

ї ї Які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких 
^ І Л Ь Н І С Т Ь Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може 

.Існюватися іншою особою; 
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9) Про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або іишнх подібних правочинів, за якими прибуток 
Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. 
10) Падання згоди Правлінню Товариства на списання з балансу Товариства основних засобів, вартість яких 
перевищує еквівалент 10 000,00 (Десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент 
такого списання: 
11)1 Іадання згоди І Іравлінню Товариства на здійснення операцій заліку взаємних вимог. 
Наглядова рада мас право у будь-який час прийняти рішення про зміну умов (параметрів) правочинів (встановити 
додаткові вимої и), вчинення яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою. Таке рішення 
оформлюється протоколом засідання Наглядової ради та доводиться до Правління в порядку ла строки згідно 
Положення про Наглядову раду. В цьому випадку затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції 
не вимагається. Таке рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання Правлінням. 
8.9.2.32. Оформлення кожного рішення Наглядової ради протоколом засідання Наглядової ради. Кожний 
документ, який мас бути затверджений та/або узгоджений Наглядовою радою без підпису (Затвердження та/або 
Узгодження) Наглядової ради є недійсним. Такі документи від імені Наглядової ради підписує - Голова 
І Іаглядової ради. 
8.9.2.33. Для кожної виплати дивідендів встановлення дали складання переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів. 
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати 
дал і прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. 
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 чинними 
законодавотном України. 
8.9.2.34. Визначення складу та обсягу відомостей, шо становлять комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення. На 
виконання вимог цього пункту Наглядова рада має розробил и затвердити відповідне положення: 
8.9.2.35. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв 
Товариства з мстою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, 
філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, 
положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім 
документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 
8.9.2.36 Від імені Товариства реалізовує права, обов'язки, повноваження та викопує всі інші функції учасника 
(акціонера) дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства відповідно статутних документів таких) 
дочірніх підприємств, філій та представництв; 
8.9.2.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду. 
8.9.3. Питання, шо належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 
8.10. Прана Н а г л я д о в о ї ради 
8.10.1. Отримувати будь-яку інформацію га документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій: 
отримувати копії документів, а також копії документів Товариства. Вищезазначена інформація та документи 
надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Головою Правління 
письмового запніу за підписом Голови Наглядової ради: 
8.10.2. Вимагати від органів Товариства забезпечення доступу до інформації в межах повноважень та компетенції 
Наглядової ради, передбачених законодавством України, цим Статутом, та положенням про Наглядову раду та 
внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
8.10.3. Передати вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради Загальним зборами та 
Правління, окрім питань що становлять виключну компетенцію Наглядової ради. 
8.10.4. Прийняли рішення про відмову у скликання Позачергових Загальних зборів на підставах, передбачених 
законодавцівом України. 
Скликати позачергові засідання Правління та Ревізійної комісії та бути на них присутній. 
8.10.5. Якшо цьою вимагають інтереси Товариства, прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних 
зборів ( урахуванням вимог законодавства України. 
8.10.6. Реалізовувати всі інші компетенції, шо надані Наглядовій раді законодавством України, цим Статутом 
Товариства та Положенням про І Іаглядову раду. 
8.10.7. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх 
підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності. 
8.10.8. Вимагал и під Правління виконання Правлінням умов цього Статуту, Положення про Наглядову раду та 
Правління. Заслуховувати та затверджувати звіти ТІравління та інших посадових осіб Товариства з окремих 
питань діяльності Товариства. 
5.10.9. Розглядати та затверджувати розроблені Правлінням поточні плани, заходи щодо їх виконання, бюджети, 
коригування таких поточних планів, заходів щодо їх виконання, бюджетів. Розглядали та затверджувати звіти 
Правління, узгоджувати штатний розклад Товариства, затверджувати принципи організаційно-управлінської 
структури Товариства. Направляти па доопрацювання надані Правлінням на розгляд Наглядової ради плани, звіти, 
бюджети, робити висновки щодо діяльності Товариства та Правління, надавати вказівки та завдання Правлінню, 
вносил и пропозиції щодо діяльності Товариства та підвищення його ефективності та встановлювати економічні 
показники діяльності Товариства та вимагати їх досягнення в порядку та строки згідно Положення про Наглядову 
раду. 
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8.10.10 Встановлювати межі доступу до інформації Голові га членам Ревізійної комісії щодо проведення 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, про що має бути 
розроблено та затверджено відповідне положення. 
8.10.1 І. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке 
рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України, цього Статуту, 
Положення про Правління та І Іоложенпя про і Іаглядову раду та якшо такі дії можуть заподіяти шкоду Товариству 
або суперечить меті діяльності Товариства. 
8.10.12. Заіучаї п експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 
8.10. ІЗ. Виступати ініціатором проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 
в порядку згідно Положення про Наглядову раду. 
8.10.14. Кожен член Наглядової ради має право бути присутнім иа Загальних зборах та на засіданнях Правління в 
порядку згідно І Іоложенпя про Наглядову раду. 
5.10.15. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх 
завдань. 
8.11.Наглядова рада не мас права 
8.11.1. Наглядова рада не може приймати рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, якщо цього 
вимагають інтереси Товариства, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо 
п>. рядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради. 
8.11.2. Члени Наглядової ради (Уповноважені особи Члена (Голови) Ради) не мають права розголошувати 
комерційну гаємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених 
законодавством України. 
8.12. Засідання Наглядової ради 
8.12.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 
Іаглядової ради. 

2.2. Засідання І Іаглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члену, 
І urropa Товариства у випадках передбачених ним Статутом. 
! 2.5. У засіданнях Наглядової ради за запрошенням Наглядової ради при розгляді окремих питань можуть 
-р іймати участь акціонери Товариства, які не с членами Наглядової ради. Ревізійна комісія (чи окремі її члени), 
І дітор Товариства, Правління (чи його член/члени), головний бухгалтер, керівники окремих служб. 
: 2 4. У випадку скликання засідання Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії, аудитора Товариства, 
"г-івління чи його члену, інших осіб, визначених цим Статутом, ініціатор скликання засідання Наглядової ради 
5 зв'язково запрошується на засідання. 

і 2.5 У засіданні Наглядової ради па її їапрошеппя з правом дорадчого голосу можуть брати участь 
-.-ідставники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
< - Г.ЧТИВННЙ договір від імені трудового колективу. 
• І • Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 
• . І кість та періодичність позачергових засідань Наглядової ради (для вирішення окремих питань) не 
хнежуетьея . 

2 У разі необхідно та доцільності Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування 
тування) в порядку згідно Положення про Наглядову раду. 

І > Засідання Наглядової ради є правомочним, якшо в ньому бере участь більше половини її членів. 
: .2 - Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають 

голосу. 
На засіданні 1 Іаглядової ради кожний член мас один голос. 

5 :_ . . рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу 
• - " . ся Голові Наглядової ради. 

1 2 За підсумками засідання Наглядової ради складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради має 
іюрмлеппм протягом 5 (п 'яти) днів після проведення засідання, 

і . 2 Наглядова рада забезпечує надання Товариству протоколу засідання Наглядової ради протягом трьох 
»:•"• -І X дні», з лат и його оформлення. 

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання іа її рішенням може фіксуватися технічними 

І 2 - Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням білі.шості її членів або за 
л _ г - н а х о д ж е н н я м Товариства. Може бути призначено інше місце проведення засідання Наглядової ради за 
ж п л ж її членів. 
6 : 1 і 5 Порядок проведення засідань здійснюється Наглядовою радою згідно Положення про Наглядову раду. 
112 О б о в ' я ж п Наглядово ї ради 

Наглядова рада зобов'язана виконувати всі обов'язки, покладені на неї законодавством України, цим 
С .а Положенням про Наглядову раду. Наглядова рача мас виконувати всі обов'язки, що випливають з її 
•»•••• : - е н ь відповідно цього Статуту, Положення про Наглядову раду, законодавства України та внутрішніх 

документів) Товариства. 
Ш.Г-2 єни Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії або аудитора Товариства зобов'язані забезпечити 

• - кументів про фінансово-господарську діяльність Товариства. 
L! аглядова рада зобов'язана нести інші обов'язки, покладені на неї Загальними зборами, 

і - рядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, 
і - - . . .юна Н а г л я д о в о ї ради 

:ова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від 
І . складу Наглядової ради. 

8 , .иа Товариства має право > будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства. 
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; 4.2. Галона І ІаглядОвої ради Товариства: 
• Організовує роботу Наглядової ради; 
• Скликає засідання Наглядової ради відповідно законодавства України, цього Статуту та Положення про 
Наглядову раду та головує на них; 
• Забезпечує прийняття рішення Наглядової радою шляхом заочного голосування (опитування); 
• Забезпечує підготовку плану проведення чергових засідань та плану роботу Наглядової ради; 
• Забезпечує, у разі необхідності, запрошення на засідання Наглядової ради осіб, які можуть бути 
запрошенні на такі засідання відповідно законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду; 
• Забезпечує надання плану проведення чергових засідань до Правління та Ревізійної комісії; 
• Забезпечує надання протоколів засідань Наглядової ради особам, яким мають бути надані такі протоколи 
відповідно законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду; 
• Забезпечує координацію роботи Правління. Ревізійної комісії та Наглядової ради; 
• Забезпечує зберігання документів, шо стосуються діяльності І Іаглядової ради; 
• Організовує ведення та оформлення протоколу засідань Наглядової ради: 
• Відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; 
• Підписує від імені Наглядової ради листи, запрошення, звернення та інші документи; 
• Викопує всі інші обов 'язки та функції, реалізує всі інші права, покладені на Голову Наглядової ради 
законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. 
8.14.3. Голова ради звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради. Голова Наглядової ради 
повинен звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність як Голови Наглядової ради. 
Зві г І Іатлядової ради Загальним зборам має містити, зокрема, але не виключно: 
• Кількісний та особовий склад Наглядової ради; 
• Інформацію про Голову та Членів І Іаглядової ради; 
• Звітній період; 
• Кількість чергових засідань Наглядової ради, згідно плану, та кількість фактично проведених засідань. 
Перелік питань, що були предметом засідань. Рішення, шо були прийняті на засіданнях; 
• Кількіст ь позачергових засідань. Перелік питань, що буди предметом позачергових засідань. Рішення, що 
були прийняті на засіданнях: 
• Інформацію про ініційовані перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі 
спеціальні. І Іерелік питань, шо досліджували у ходів перевірок: 
• Присутність на засіданнях Правління та Ревізійної комісії; 
• Висновки щодо діяльності Правління за звітний період; 
• Інша інформація за доцільністю. 
Звіт Наглядової ради за звітній рік має були наявним не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати опублікування 
оголошення про проведення Загальних зборів. 
8.14.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює 
один із членів Наглядової ради за її рішенням. 
8.14.5. У разі доцільності Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати 
Корпоративного секретаря. Порядок обрання, функції та порядок роботи Корпоративного секретаря 
встановлюється Положенням про Наглядову раду. 
8.15. Коміте ти Наглядової ради Товарно ї на 
8.15.1. Наглядова рада у разі доцільності може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для 
вивчення і підготовки питань, шо належать до її компетенції. 
8.15.2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики 
Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради обрані за пропозицією акціонера, який не контролює 
діяльність Товариства. 
8.15.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняли рішення щодо 
запровадження в Товаристві посади Внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). 
Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радого і є підпорядкованим та 
підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітенту з питань аудиту. 
8.15.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, 
приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 
8.10. Підзвітність та відповідальність Наглядової ради 
8.16.1. Наглядова рада повинна діяти в інтересах Товариства (акціонерів Товариства), дотримуватись вимог 
законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх положень 
і документів) Товариства. 
8.16.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. Наглядова Рада звітує про свою діяльність Загальним зборам 
відповідно оголошеного порядку денного Загальних зборів. У випадку, якшо порядок денний передбачає звіт 
Наглядової ради. Наглядова рада має забезпечити підготовку та наявність відповідного звіту для ознайомлення з 
ним акціонерами (представниками акціонерів) у Строки, передбачені чинним законодавством України. 
Звіт Наглядової ради Загальним зборам має містити, зокрема, але не виключно: 
• Кількісний та особовий склад Наглядової ради; 
• Інформацію про Голову та Членів Наглядової ради: 
• Звітній період; 
• Кількість чергових засідань Наглядової ради згідно плану, та кількість фактично проведених засідань. 
Перелік питань, що були предметом засідань. Рішення, що були прийняті на засіданнях; 
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• К І Л Ь К І С Т Ь позачергових засідань. Перелік питань, що буди предметом позачергових засідань. Рішення, що 
були прийняті на засіданнях; 
• Інформацію про ініційовані перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі 
спеціальні. І Іерелік питань, що досліджували у ходів перевірок: 
• І Ірисутпість па засіданнях Правління та Ревізійної комісії; 
• Висновки щодо діяльності Правління за звітний період: 
• Інша інформація за доцільністю. 
Звіт Наглядової ради за звітній рік мас бути наявним не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати опублікування 
оголошення про проведення Загальних зборів. 
8.16.3. Усі інші засади діяльності, права обов'язки, порядок роботи та компетенція Наглядової ради, а також 
права та обов'язки Голови Наглядової ради не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, 
Положенням про Наглядову раду та договорами (контрактами) з Членами (Головою) Наглядової ради. 

9. Р Е В І З І Й Н А К О М І С І Я 
9.1. Засади діяльності, функції, права, обов'язки, кількісний склад, компетенція, порядок обрання (відкликання), 
роботи, компетенція та відповідальність Ревізійної комісії, а також, права та обов'язки Голови Ревізійної комісії 
встановлюються законодавством України, цим Статутом та Положенням, Ревізійну комісію, іншими внутрішніми 
положеннями (документами) Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 
укладається з кожним Членом Ревізійної комісії, в тому числі з її Головою. 
9.2. Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами. Положення про Ревізійну комісію діє 
до внесення змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Загальними 
зборами. 
9.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 
9.3.1. Обрання Ревізійної комісії 
9.3.1.1. Порядок обрання та відкликання Членів (Голови) Ревізійної комісії Товариства визначається 
законодавством України та цим Статутом. 
9.3.1.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа 
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб — акціонерів у кількості З 
осіб строком па 3 роки. 
Одна н та сама особа може обиратися Членом (Головою) Ревізійної комісії неодноразово. 
У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Ревізійної комісії, то повноваження 
Ревізійної комісії подовжуються до її відкликання та обрання нового складу на призначених Загальних зборах. 
9.3.1.3. Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії а з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії є Членом Ревізійної комісії. 
9.3.1.4. З кожним Членом (Головою) Ревізійної комісії укладається договір (контракт). 
9.3.1.5. Договори (контракти) з Членами (Головою) Ревізійної комісії від імені Товариства підписуються Головою 
Правління чи іншою уповноваженою особою Загальними зборами па умовах, затверджених рішенням Загальних 
зборів. Такі цивільно-правові договори (контрактами) можу ть бути оплатиими або безоплатними. 
Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Загальними зборами кошторисом. 
9.3.1.6. Членам (Голові) Ревізійної комісії компенсуються витрати, пов'язані із виконанням ними функцій Членів 
(Голови) Ревізійної комісії, в тому числі, у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час 
перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого 
приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними 
документами Товариства. 
9.3.1.7. Член (Голова) Ревізійної комісії - юридична особа акціонер має призначити свого представника -
Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії. 
9.3.1.8. До Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії застосовуються усі вимоги та обмеження, 
встановлені чинним законодавством України, до посадових осіб акціонерних товариств. 
9.3.1.9. Член (Голова) Ревізійної комісії має видати Уповноваженому представнику Члена (Голови) Ревізійної 
комісії довіреність на виконання ним функцій Члена (Голови) Ревізійної комісії. 
Діяльність Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії у Ревізійній комісії визначається юридичною 
особою - акціонером. 
Взаємовідносини юридичної особи - акціонера та Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії 
визначаються безпосередньо юридичною особою - акціонером та Уповноваженою особою Члена (Голови) 
Ревізійної комісії. 
9.3.1.10. Член (1 олова) Ревізійної комісії мас повідомити Товариство. Наглядову раду а та Ревізійну комісію про 
призначення Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії. 
9,3.1.11 Член (Голова) Ревізійної комісії несе відповідальність за дії Уповноваженої особи Члена (Голови) 
Ревізійної комісії. 
- 3.1.12. Член (Голова) Ревізійної комісії мас право у будь-який час заміни Уповноваженого представника Члена 
і Голови) Ревізійної комісії. 

1.1.). Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому від 
•оридпчної особи - акціонера відповідної довіреності та отримання Товариством, Наглядовою радою та 
ггвізіпною комісією повідомлення про призначення Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії. 
- ? 1.14. У випадку, якщо Загапьні збори призначені після спливу строку повноважень Ревізійної комісії, то 

•вноважепня Ревізійної комісії подовжуються до її відкликання за обрання нового складу на призначених 
Здольних зборах. 

- Обмеження щодо Ревізійної комісії 

24 



9.4.1. Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії-) не 
можуть бути: 
• Член Наглядової ради, їх уповноважені особи; 
• Член Правління; 
• Корпоративний секретар; 
• Особа, я к а є працівником Товариства; 
• Особа, яка не мас повної цивільної дієздатності. 
9.4.2. Члени (Голова) Ревізійної комісії (Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії) не можуть 
входити ло складу Лічильної комісії Товариства. 
<J.4.3. Член (Толова) Ревізійної комісії (Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії) не має права 
передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто, окрім члена Ревізійної 
комісії - юридичної особи - акціонера. 
9.4.4. Члени (Голова) Ревізійної комісії (Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії) не мають права 
розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків 
передбачених законодавством України. 
9.4.5 Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії) не 
можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління 
господарських товариств. 
9.4.0. Виконання повноважень Члена (Голови) Ревізійної комісії (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної 
комісії) державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавст вом України. 
9.4.7. Виконання повноважень Члена (Голови) Ревізійної комісії особами (Уповноваженої особи Члена (Голови) 
Ревізійної комісії), які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно 
законодавства V країни. 
9.4.8. Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії) не 
можуть бути народні депутати України, члени Кабінету міністрів, керівники центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів 
прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, передбачених чинним 
закої юдавст вом У країни. 
9.4.9. Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії") не 
можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, такі особи не можуть бути Членами 
(Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії) Товариства, що 
провали і ь цей вид діяльності. 
9.4.10. Особи, які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини, не 
можуть бути Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії). 
9.4.11. Члени (І олова) Ревізійної комісії (Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії) не можуть бути 
учасниками або членами органу управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства. 
9.4.12. Член (Голова) Ревізійної комісії (Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії) не може 
перебувати у трудових відносинах з Товариством (обіймати будь-яку посаду у Товаристві) крім виконання ним 
функцій Члена ( Голови) Ревізійної комісії а (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії). 
9 . 5 .С ірок дії п о в н о в а ж е н ь Ревізійної комісії 
9.5.1. Строк дії повноважень Ревізійної комісії визначається законодавством України та цим Статутом. 
9.5.2. І Іовноваження Ревізійної комісії дійсні протягом 3 (трьох) років з дати її обрання Загальними зборами, а у 
випадку дострокового припинення повноважень Ревізійної комісії - до її відкликання та обрання нового складу 
Ревізійної комісії на наступних Загальних зборів. 
У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Ревізійної комісії, то повноваження 
Ревізійної комісії подовжуються до її відкликання та обрання нового складу па призначених Загальних зборах. 
9.5.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена (Голови) 
Ревізійної комісії з одночасним припиненням повноважень усіх Членів Ревізійної комісії. 
Повноваження Члена (Голови) Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з 
одночасним припиненням договору (контракту) з ним у разі: 
• незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 
• невиконання або неналежного виконання Членом (Головою) Ревізійної комісії своїх обов'язків; 
• в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, ним Статутом, Положенням про 
Ревізійну комісію та договорами (кон трактами), укладеними з ними. 
Невиконанням та/або неналежним виконанням членом Ревізійної комісії Товариства своїх обов'язків вважається, 
зокрема, але не виключно, відсутність/відмова від участі без поважних причин на більш ніж 50% засідань 
Ревізійної комісії. 
9.5.4. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена (Голови) Ревізійної комісії з одночасним припиненням 
договору (контракту) припиняються: 
• за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство, Ревізійну комісію та Наглядову 
раду за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання 
Товариством та Органа Товариства відповідної письмової заяви; 
• у разі неможливості виконання обов'язків Члена (Голови) Ревізійної комісії а за станом здоров'я -
повноваження припиняються з дати одержання Товариством, Ревізійною комісією та Наглядовою радою 
письмової заяви Члена (Голови) Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання Членом (Головою) 
Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи; 
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• у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його (їх) засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків Члена (Голови) Ревізійної комісії - повноваження припиняються з 
дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 
• у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим -
повноваження припиняються з дати одержання Товариством, Ревізійною комісією та Наглядовою радою 
відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факг: 
• випадку, якщо Член (Голова) Ревізійної комісії є юридичною особою — акціонером - у разі ліквідації 
Члена (Голови) Ревізійної комісії як юридичної особи. 
9.5.5. Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії здійснює свої повноваження відповідно до вказівок 
Акціонера, інтереси якого він представляє у Ревізійні комісії. 
Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії припиняються у разі: 
• Набуття Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії статусу особи, яка є членом 
Правління, членом Наглядової ради (Уповноваженою особою Члена (Голови) 1 Іаглядової ради), членом Лічильної 
комісії та Корпоративним секретарем: 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії перебуває у трудових відносинах з Товариством 
(обіймані будь-яку посаду у Товаристві) крім виконання ним функцій Уповноваженої особи Члена (Голови) 
Ревізійної комісії; 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії є особою, якій згідно із законодавством України 
заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств; 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії є народним депутатом України, членом Кабінету 
міністрів, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх 
справ, державним службовцем, крім випадків, передбачених чинним законодавством України; 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії є особою, якій суд заборонив займатися певним 
видом діяльності, така особи не можуть бути Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії 
Товариства, що провадить цей вид діяльності; 
• Уповноважена особа Члена (Г олови) Ревізійної комісії є особою, яка має непогашену судимість за злочин 
про ти власності, службові чи господарські злочини; 
• Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії є учасниками або членами органу управління 
юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства; 
• В інших випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, контрактом, що 
укладається з кожним Членом Ревізійної комісії Товариства та законодавством України. 
9.5.6. У випадку зменшення кількісного складу Ревізійної комісії до двох осіб. Ревізійна комісія здійснює свою 
діяльність у складі двох осіб. 
У випадку вибуття з Членів Ревізійної комісії її Голови, решта Членів обирають Голову Ревізійної комісії, а у 
випадку не досягнення згоди, Голову Ревізійної комісії призначає Наглядова рада. 
9.5.7. У випаду зменшення кількісного складу Ревізійної комісії до однієї особи Товариство на вимогу Ревізійної 
комісії мас скликати Позачергові Загальні збори з включенням до порядку денного таких зборів питання про 
відкликання та обрання Ревізійної комісії. 
9.6. ІІирндок роботи Ревізійної комісії 
9.6.1. Ревізійна комісія скликає чергові засідання не рідше одного разу на квартап. 
Чергові засідання Ревізійної комісії оформлюється протоколом засідання. Обов 'язок забезпечення підготовки 
протоколу чергового засідання Ревізійної комісії покладається на її Голову. Протокол чергового засідання 
Ревізійної комісії мас бути оформлений протягом 5 (П'яти) робочих днів з дати проведення засідання Ревізійної 
комісії, 
9.6.2. Ревізійна комісія може запрошувати на чергові засідання представників Правління та 'або Наглядової ради 
та/або інших осіб у разі доцільності. 
Ревізійна комісія визначає перелік осіб, які мають бути запрошені на чергові її засідання. Повідомлення 
запрошених осіб на чергові засідання Ревізійної комісії здійснюється в порядку згідно Положення про Ревізійну 
комісію. 
9.6.3. Порядок та план проведення чергових засідань Ревізійної комісії та перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства здійснюється згідно Положення про Ревізійну комісію. 
9.6.4. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися за власною ініціативою Ревізійної комісії, на 
вимогу о д н о ю з членів Ревізійної комісії. Наглядової ради чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 
10% голосів. 
Порядок скликання та проведення позачергового засідання Ревізійної комісії здійснюється згідно Положення Про 
Ревізійну комісію. 
Позачергові засідання Ревізійної комісії оформлюється протоколом засідання в порядку та строки згідно 
Положення про Ревізійну комісію. 
9.6.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, у 
разі неможливості її проведення Ревізійною комісією аудитором Товариства. 
9.6.6. Така перевірка проводиться з власної ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, 
Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів(а) , які(ий) на момент подання вимоги сукупно є 
власниками(ом) більше 10% простих акцій Товариства. 
Спеціальна перевірки проводиться у строки та у порядку згідно Положення про Ревізійну комісію. 
-.0.7. Правління має забезпечити Ревізійній комісії доступ до документів, інформації та відомостей, які необхідні 

для здійснення перевірки (планової, спеціальної) в обсягах, що затверджені Наглядовою радою. 
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9.7. Функції Ревізійної комісії 
9.7.1. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товарист ва з питань, зокрема, але 
не виключно: 
• Перевірки стану виконання Правлінням затвердженого Загальними зборами або Наглядовою радою 
фінансового плану Товариства: 
• Перевірки стану виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради в частині питань 
фінансово-господарської діяльності Товариства; 
• Перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства нормам цього Статуту, 
рішенням Загальних зборів та Наглядової ради: 
• Перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом; 
• Перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів; 
• Перевірки одержання, використання та повернення кредитів; 
• Перевірки відповідності чинному законодавству та цьому Статуту використання коштів резервного та 
інших фондів Товариства, шо формуються за рахунок прибутку Товариства; 
• Перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному законодавству, цьому 
Статуту та внутрішнім положенням Товариства; 
• 1 Іеревірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; 
• Перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової 
емісії акцій: 
• Аналізу фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів 
для покращення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій дня органів управління Товариством; 
• Аналізу відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного 
законодавства: 
• Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді та надання рекомендацій 
на підставі цих знітів; 
• Надання Загальним зборам або Наглядовій раді рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 
• Інших питань відповідно до плану перевірок. 
9.7.2. Надання пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності Товариства. 
9.7.3. Кожний член Ревізійної комісії може реалізовувати всі надані йому законодавством України, цим Статутом 
Товариства та І Іоложенням про Ревізійну комісію права та функції. 
9.7.4. Кожний член Ревізійної комісії повинен виконувати всі обов'язки, передбачені чинним законодавством 
України, цим Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми положеннями 
(документами) Товариства. 
9.8. Обов'язки Ревізійної комісії 
9.8.1. Підготувати план проведення чергових засідань Ревізійної комісії в порядку та строки згідно Положення 
Про Ревізійну комісію. 
9.8.2. Підготувати план проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку та строки 
згідно Положення Про Ревізійну комісію. 
9.8.3. Реалізовувати функції, покладені на нею законодавством України, цим Статутом та Положенням про 
Ревізійну комісію. 
9.8.4. Звітувати Загальним зборам щодо своєї діяльності та за підсумками проведення перевірки діяльїтості 
Товариства за звітний рік. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати 
фінансовий звіт Товариства. 
Звітувати Наглядовій раді щодо своєї діяльності та за підсумками проведення перевірки діязіьності Товариства за 
звітні квартал, півріччя, 9 місяців та рік. 
9.8.5. Здійснювати чергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно законодавства 
України, цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію в порядку та строки згідно Положення про Ревізійну 
комісію. 
9.8.6. Здійснюват и спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно законодавства 
України, цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію в порядку та строки згідно Положення про Ревізійну 
комісію. 
9.8.7. Готувати висновки за підсумками проведених перевірок в порядку та строки згідно Положення про 
Ревізійну комісію. 
9.8.8. Встановлювати та підтверджуват и достовірність т а повноту даних фінансової звітності Товариства. 
9.8.9. Встановлювати факти порушення законодавства під час проведення перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
9.8.10. Надавати пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльності Товариства. 
9.8.11. Зберігат и документи, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісії Товариства. 
9.8.12. Діяти із інтересах Товариства. 
9.8.13. Зберігати комерційну таємницю та дбайливо ставитися до інформації, яка має статус інформації з 
обмеженим доступом. 
9.8 14. Нести інші обов'язки покладені на нею законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну 
комісію та іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
9.9. Права Ревізійної комісії 
9.9.1. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів. 
9.9.2. Ревізійна комісія має право вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. 
9.9.3. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми за Загальних зборах. 
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9.9.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів з 
правом дорадчого голосу. 
9.9.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради за її запрошенням, у 
засіданнях Правління за запрошенням Наглядової ради та у випадках передбачених законодавством України, цим 
Статутом, та Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства 
в порядку згідно Положення про Ревізійну комісію. 
9.9.6. Ревізійна комісія Товариства мас право вимагати від Правління надання доступу до документів, матеріалі та 
інформації, яка необхідна для здійснення Ревізійної комісією своїх функцій та обов'язків, в обсягах, що 
затверджені Наглядовою радою. 
9.9.7. Ревізійна комісія має право вимагати від Правління пояснень, щодо фінансово-господарської діяльності 
Товарне і ва. 
9.9.8. Здійснювати спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. 
9.9.9. Реалізовувати інші права, що надані ній законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну 
комісію та іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
9.9.10. Кожний член Ревізійної комісії може реалізовувати всі надані йому законодавством України, цим Статутом 
та Положенням про Ревізійну комісію права та функції. 
9.10. Голова Ревізійної комісії 
9.10.1. Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії. 
9.10.2. Голова Ревізійної очолює Ревізійну комісію, організує її роботу та виконання завдань та функцій, 
забезпечує виконання обов'язків іа реалізацію прав, покладених та наданих Ревізійній комісії законодавством 
України, цим Статутом, та Положенням про Ревізійну комісію. 
9.10.3. Голова Ревізійної комісії: 
• Організовує роботу Ревізійної комісії: 
• Забезпечує регулярну роботу Ревізійної комісії; 
• Скликає засідання Ревізійної комісії та головує па них; 
• Організовує на засіданнях ведення протоколу засідання Ревізійної комісії: 
• Підписує від імені Ревізійної комісії листи, озернення, запрошення, тошо відповідно Положення про 
Ревізійну комісію; 
• Забезпечує координацію та взаємодію з Наглядовою радою. Правлінням та іншими особами згідно цього 
Статуту та Положення про Ревізійну комісію; 
• Забезпечує зберігання протоколів засідань та інших документів, що пов'язані з діяльністю Ревізійної 
комісії: 
• Виконує всі інші функції, несе всі інші обов'язки та реалізовує всі інші права, що покладені та надані 
йому законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. 
9.10.4. Виконує всі інші обов 'язки та функції, реалізує всі інші повноваження та права, що надані Голові 
Ревізійної комісії законодавством України, цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію, контрактом, що 
укладений із Головою Ревізійної комісії та іншими внутрішніми положеннями (докумен тами) Товариства. 
9.11. Пріпіїші і» рішень Ревізійною комісією 
9.11.1. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні 
приймає участь більше половини її Членів. 
9.11.2. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний Член Ревізійної комісії при 
голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке 
проголоеу вав Голова Ревізійної комісії. 
9.11.3. У випадку відсутності Голови Ревізійної комісії прп прийнятті рішення, та у випадку рівної кількості 
голосів «за» і «проти» рішення вважається не прийнятим та прийняття такого рішення переноситься на інше 
засідання Ревізійної комісії (чергове або позачергове), на якому буде присутній весь особовий склад Ревізійної 
комісії. 
9.12. Підзвітність та відповідальність Ревізійної комісії Товариства 
9.12.1. Ревізійна комісія повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства України, 
цього Статуту та І Іоложення про Ревізійну комісію. 
9.12.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність Загальним 
зборам відповідно оголошеного порядку денного Загальних зборів. 
• Звіт Ревізійної комісії повинен відповідати вимогам згідно Положення про Ревізійну комісію. 
• Річний звіт Ревізійної комісії Загальним зборам мас бути оформлений та наданий Наглядовій раді та 
Правлінню не пізніше ніж за 33 календарних дні до дати проведення чергових Загальних зборів, до порядку 
денного якого включено питання щодо звітування Ревізійною комісією про свою діяльність за звітній рік. 
• Звіт Ревізійної комісії підписується всіма її членами. 
• Звіт Ревізійної комісії має містити наступну інформацію, зокрема, але не виключно: 
• Кількісний та особовий склад Ревізійної комісії; 
• Інформацію про Голову га Членів Ревізійної комісії; 
• Звітній період: 
• Кількість чергових засідань Ревізійної комісії, згідно плану, та кількість фактично проведених засідань. 
Перелік питань, що були предметом засідань. Висновки, що були зроблені на засіданнях; 
• Кількість позачергових засідань. Перелік питань, шо буди предметом позачергових засідань. Висновки, 
що були зроблені на засіданнях; 
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• Інформацію про проведені перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі 
спеціальні. Перелік питань, що досліджували у ходів перевірок. Висновки щодо здійснених перевірок; 
• Інша інформація за доцільніст ю. 
9.12.3. Ревізійна комісія підзвітна Наглядовій раді у період між Загальними зборами. Звіт Ревізійної комісії 
готується за підсумками звітних кварталу, півріччя, 9 місяців. 
9.12.4. Члени Ревізійної комісії при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах 
Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. 

10. ПРАВЛІННЯ 
10.1. Правління є органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
10.2. І Іравління обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки. 
10.3. Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Правління 
визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми 
положеннями (документами) Товариства, а також трудовими договорами (контрактами), шо укладається з кожним 
Членом Правління, в тому числі з її Головою. 
10.4. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій ралі, організовує виконання їх рішень 
10.5. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом. Положенням про Правління та 
чинним законодавством України. 
10.6. Положення про Правління затверджується Загальними зборами. Положення про Правління діє до внесення 
змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Загальними зборами. 
10.7. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом 
Наглядової ради чи Ревізійної комісії. 
10.8. Обрання Правління 
10.8.1. Призначення членів Правління, обрання Голови Правління цим Статутом віднесено до виключної 
компетенції І Іаглядової ради. 
10.8.2. Голова І Іравління є Членом Правління. 
10.8.3. Повноваження Членів Правління дійсні з моменту їх призначення Наглядовою радою та підписання з 
Членами Правління контрактів. 
10.8.4. Від імені Товариства контракти з Членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, яка 
уповноважена на таке Наглядовою радою, на умовах, затверджених Наглядовою радою. 
10.8.5 Повноваження Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. 
10.8.6. Підстави припинення повноважень Членів Правління Товариства встановлюються законом, цим Статутом, 
та Положенням про 1 Іравління, а також контрактом, укладеним з Членами Правління. 
10.9. Обмеження щодо Правлінні! Товариства 
10.9.1. Член Правління не може бути одночасно членом Наглядової ради, членом Ревізійної комісії. 
Член Правління може перебувати у трудових відносинах з Товариством. 
10.9.2. Член Правління не має права передавати свої повноваження іншій особі - не Члену Правління. Член 
Правління має право делегувати свої повноваження іншому Члену Правління за погодженням із Головою 
Правління. 
10.9.3. Головою та Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено 
обіймати посади в органах управління господарських товариств. 
10.9.4. Виконання повноважень Члена Правління державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, 
визначених законодавством України. 
10.9.5. Виконання повноважень Члена Правління особами, які перебувають на службі в органах місцевого 
самоврядування, здійснюється відповідно законодавства України. 
10.9.6. Члени І Іравління не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, крім випадків передбачених законодавством України. 
10.9,7 Членами Правління не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету міністрів, керівники 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 
нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. 
10.9.8. Членами Правління не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, такі 
особи не можут ь бути Членами Правління Товариства, що провадить цей вид діяльності. 
10.9.9. Особи, які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини, не 
можуть бути Членами Правління. 
10.9.10. Члени Правління не можуть бути учасниками або членами органу управління юридичної особи, яка 
конку рує з діяльністю Товариства. 
10.10. Взаємовідносини Товариства та Правління 
10.10.1. У випадку якщо член Правління не обіймає у Товаристві будь-яку посаду (не перебуває з Товариством у 
трудових відносинах) та у разі укладання з таким членом І Іравління цивільно-правового договору такий договір є 
сплатним. 
10.10.2. У випадку якщо член Правління обіймає у Товаристві будь-яку посаду (перебуває з Товариством у 
трудових відносинах) та у разі укладання з таким членом Правління цивільно-правового договору такий договір є 
безоплатним. 
10.11. Повноваження Правління Товариства 
10.11.1. Повноваження І Іравління дійсні з моменту її обрання Наглядової радою та діють протягом 3 (три) років. 
• Повноваження Правління припиняються за рішенням І Іаглядової ради; 
• Дія договору (контракту) з Членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень. 
10.11.2. Дострокове припинення повноважень Правління 

29 



• За власним бажанням Члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товариства та 
Наглядової ради за два тижні; 
• В разі неможливості виконання обов'язків Члена Правління за станом здоров'я - повноваження 
припиняються з лати одержання Товариством та Наглядовою радою письмової заяви Члена Правління або. у разі 
неможливості підписання Членом Правління такої заяви, документа від медичної установи; 
• В разі набрання законної силу вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків Члена Правління: 
• В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим -
повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним 
законодавством встановлює такий факт; 
• Втрати Членом Правління повної цивільної дієздатності; 
• Набуття Членом Правління статусу члена Наглядової ради та 'або члена Ревізійної комісії; 
• Набуття Членом Правління статусу особи, якій згідно із законодавством України заборонено обіймати 
посади в органах управління господарських товариств: 
• Набуття Членом Правління статусу народного депутата України, члена Кабінету міністрів, керівника 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовця, 
нотаріусу, посадової особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державного службовця; 
• Набуття Членом Правління статусу особи, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, який 
провадить Товариство; 
• Набуття Членом Правління статусу особи, яка має непогашену судимість за злочин проти власності, 
службові чи господарські злочини; 
• Набуття Членом Правління статусу особи, яка є членом органу управління юридичної особи, яка 
конкурує з діяльністю Товариства. 
• При дострокову припиненні повноважень Члена Правління відповідно цього пункту Товариство повинно 
повідомити про таке Наглядову раду протягом одного робочого дня. з дня коли Правлінню стшто це відомо. 
10.11.3. Наглядова рада має право припинити повноваження Правління (або його Члену) у випадку незадовільної 
оцінки діяльності Правління т а а б о Члену Правління, невиконання та 'або неналежного виконання Членом 
1 Іравління своїх обов'язків. 
Піл незадовільною оцінкою діяльності Правління розуміється: 
1) У випадку систематичного (більше 1-го випадку) невиконання Правлінням своїх обов'язків, покладених на 
нього цим Статутом. Загальним зборами, Наглядовою радою. Положенням про Правління та законодавством 
України та внутрішніми положеннями (документами) Товариства; 
2) У випадку дій та/або бездіяльності Правління внаслідок чого для Товариства настали чи могли б настати 
негативні наслідки, в тому числі, але не виключно: 
завдано збитків Товариству; 
накладено штрафи на Товариство; 
постраждала честь та ділова репутація Товариства; 
невиконання бюджетів Товариства. 
3) У випадку, якщо Правління не надає (або несвоєчасно налає), надає не в повному обсязі чи неналежним чином 
оформлені відомос ті (інформацію, документ) щодо діяльності Товариства, а також у випадку надання Правлінням 
недостовірних відомостей (чи прихову вання достовірних відомостей) щодо діяльності Товариства; 
4) За рішенням Наглядової ради (з урахуванням положень цього Статуту та внутрішніх положень (документів) 
Товариства); 
5) У випадку прийняття Наглядовою радою відповідного рішення про дострокове припинення повноважень 
Правління у зв'язку з необхідністю підвищення рівня управління в інтересах Товариства; 
6) У випадку перевищення повноважень, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядовою 
радою. Положенням про Правління, іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства, контрактами, 
укладеними з Членами Правління, та законодавством України; 
7) 3 інших підстав в інтересах Товариства. 
10.11.4. І Іовповаження І Іравління припиняються після спливу строку дії його повноважень. 
10.11.5. У випадку зменшення кількісного складу Правління Наглядова та/або неможливості виконання Головою 
І Іравління своїх обов'язків Наглядова рада обирає нового Члена Правління в порядку та строки згідно Положення 
про Правління. 
10.11.6. Правління здійснює свої повноваження, дотримуючись чинного законодавства України, цього Статуту, 
Положення про Правління, інших внутрішніх положень (документів) Товариства, умов цивільно-правових 
договорів, трудових д о ю в о р і в або контрактів, що укладаються з кожним Членом Правління. 
10.12. Комнстеннім Правління 
10.12.1, До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим 
Статутом, Положенням иро Правління, а також переданих на вирішення Правління Наглядовою радою, 
Загальними зборами. 
10.12.2. До компетенції Правління належить: 
10.12.2.1. Розробка поточних планів діяльності Товариства на рік на підставі рішень Загальних зборів та рішень 
Наглядової ради та надання їх на затвердження Наглядовій раді; 
10.12.2.2. Розробка заходів, необхідних для виконання планів Товариства, та падання їх на узгодження Наглядовій 
раді та їх реалізація: 
10.12.2.3. Розробка договірної політики Товариства, розробка тарифів на роботи, послуги, товари та надання їх на 
узгодження Наглядовій раді; 
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10.12..2.4. Розробка бюджетів Товариства на рік з розбивкою гю кварталах та місяцях та надання їх на 
затвердження Наглядовій раді; 
10.12.2.5. Розробка штатного розкладу Товариства га надання його на узгодження Наглядовій раді; 
10.12.2.6. Створення підрозділів, необхідних для реалізації планів Товариства, в рамках затвердженого фонду 
заробітної плати. Створення ефективної організаційної структури Товариства, в рамках затвердженого фонду 
заробітної плати; 
10.12.2.7. Розробка, затвердження га впровадження внутрішніх документів, які визначають відносини між 
підрозділами Товариства: 
10.12.2.8. Забезпечення діловодства у Товаристві: 
10.12.2.9. Організація кадрового діловодства у Товаристві; 
10.12.2.10. Розробка положення про преміювання працівників Товариства та надання її на затвердження 
Наглядовій раді: 
10.12.2.11. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності; 
10.12.2.12. Розробка та затвердження облікової полі тики Товариства; 
10.12.2.13. Визначення на тендерній основі основних контрагентів Товариства з постачанні товарів, робіт, послуг; 
10.12.2.14. Прийняття рішення про відкриття, закриття рахунків, в т о м у числі у цінних паперах; 
10.12.2.15. Здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства па підставі затверджених бюджетів; 
10.12.2.16. Здійснення розрахунково-банківських операцій на підставі затверджених бюджетів; 
10.12.2.17. Прийняття рішення про вчинення правочинів з майном Товариства з урахуванням обмежень, що 
встановлені цим Статутом та Положенням про Правління; 
10.12.2.18. Прийняття рішення про преміювання працівників Товариства на підставі затверджених бюджетів; 
10.12.2.19. Прийняітя рішення про притягнення до відповідальності працівників Товариства: 
10.12.2.20. Прийняття рішення про прийняття та звільнення працівників Товариства в рамках затвердженого 
штатного розклад) Товариства; 
10.12.2.21. Прийняття рішення про надання Наглядовій раді пропозицій та ініціатив пюдо вдосконалення та 
поліпшення діяльності Товариства: 
10.12.2.22. Організація навчання працівників Товариства, підвищення кваліфікації фахівців Товариства; 
10.12.2.23. Організація ефективного управління грошовими потоками Товариства; 
10.12.2.24. Проведення переговорів з потенційними постачальниками товарів, робіт, послуг, та проведення 
переговорів зі споживачами товарів, робіт, послуг; 
10.12.2.25. Розробка, затвердження та реалізація рекламної політики Товариства на підставі затвердженого 
бюджету Товариства: 
10.12..2.26. Здійснення інших повноважень відповідно чинного законодавства України та Статуту Товариства. 
IU.ІЗ. Права П р а в л і н н я 
10.13.1. Правління (Голова та 'або Члени Правління) в межах своєї компетенції має право реалізовувати усі права, 
шо надані йому чинними законодавством України, цим Статутом. Положенням про Правління та іншими 
внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
10.13.2. Правління (Голова та 'або Члени Правління) мають право виступати з ініціативами, пропозиціями щодо 
вдосконалення та поліпшення діяльності Товариства. 
Подання Членами Правління своїх ініціатив та пропозицій, щодо вдосконалення та поліпшення діяльності 
Товариства, здійснюється згідно Положення про Правління. 
10.13.3. Член (Члени) Правління мають право звертатися до Наглядової ради з питань щодо Товариства. 
10.13.4. Правління мас право вимагати скликання Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання 
Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину. 
10.13.5. Правління (Голова та 'або Члени Правління) мають право бути присутніми на Загальних зборах, 
незалежно від володіння ними акціями Товариства. 
10.13.6. Правління (Голова та/або Члени Правління) за запрошенням Наглядової ради мають право бути 
присутніми на засіданнях Наглядової ради. 
10.13.7. Правління (Голова та/або Члени Правління) за запрошенням Ревізійної комісії мають право бути 
присутніми на засіданнях Ревізійної комісії. 
10.13.8. Члени І іравлінпя мають право скликати позачергові засідання Наглядової ради. 
10.13.9. Члени Правління мають право приймати участь у засіданнях Правління та вносити питання до порядку 

денного засідання Правління. Члени І Іравлінпя мають право на свій розсуд, керуючись інтересами Товариства, 
вільно висловлювати свою думку, приймати участь в обговоренні, надавати аргументи, пояснення, голосувати з 
будь-якого з питань порядку денного засідання Правління. 
10.13.10. Члени Правління мають право скликати позачергові засідання Правління та вносити питання до порядку 
денного засідання Правління. 
10.13.11. Члени Правління мають право надавати, вносити свої пропозиції щодо розгляду та вирішення питань. 
що віднесені до компетенції Правління. 
10.13.12. Члени Правління мають право на особливу думку, яка на його вимогу має бути викладена у протоколі 
засідання 1 Іравління. 
10.13.13. Правління має право здійснити розподіл функцій між Членами Правління. 
На своєму засіданні Правління встановлює обсяг повноважень Членів Правління відповідно до розподілу функцій 
між Членами Правління. 
10.13.14. Члени Правління мають право отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для 
виконання ними своїх функцій. 
10.13.15. Члени Правління в межах своєї компетенції та відповідно розподілу функцій між членами Правління 
мають право вимагати зві тів та пояснень від співробітників Товариства щодо їхньої діяльності. 
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10.ІЗ. 16. Член Правління має право припинити своє членство у Правлінні у випадках передбачених чинним 
законодавством України, цим Статутом. Положенням про Правління, іншим нормативними актами та 
внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
10.13.17. Член І Іравління має право діяти від імені Товариства, відповідно рішень Правління та розподілу функцій 
між Членами Правління, в т о м у числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, 
видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства виключно 
на підставі довіреності, що видана йому Головою Правління. Відповідною довіреністю встановлюється обсяг 
повноважень та строк їх дії, що надаються Члену Правління. В цьому випадку до Члена Правління, що діє на 
підстав і виданої йому Головою Правління довіреності, застосовуються норми цього Статуту та Положення иро 
Правління, а також всі інші вимоги, встановлені внутрішніми положеннями (документами) Товариства та чинним 
законодавством У крап пі. 
У випадку призначення Членом Правління особи, що виконує обов 'язки Голови Правління до нього 
застосовуються усі повноваження, права, обов'язки та функції Голови Правління. 
10.ІЗ.IS. Всі інші права Членів Правління, що не висвітлені цим Статутом, реалізуються Членами Правління 
відповідно законодавства України, Положення про Правління, іншими внутрішніми положеннями (документами) 
Товариства та контрактами, укладеними з кожним членом Правління. 
10.14 Зас ідання Правління 
10.14.1. Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою будь-якого члена Правління, Наглядової 
ради (Члена І Іаглядової ради). 
10.14.2. Засідання Правління можуть бути черговими та позачерговими. 
10.14.3. Правління Товариства має підготувати план проведення чергових засідань на рік. 
Правління здійснює заходи щодо підготовки плану чергових засідань згідно Положення про Правління. 
10.14..4. План проведення чергових засідань Правління доводиться до Наглядової ради та Ревізійної комісії в 
порядку та строки згідно Положення про Правління. 
10.14..5. Наглядова рада (Член Наглядової ради) може брати участ ь у чергових засіданнях Правління. 
10.14..6. У чергових засіданнях Правління за запрошенням Наглядової ради може приймати участь Ревізійна 
комісія (Член Ревізійної комісії), аудитор Товариства, головний бухгалтер Товариства, керівники окремих служб 
Товариства, та інші особи у разі доцільності за запрошенням Наглядової ради та/або Правління в порядку згідно 
Положення про Правління. 
10.14.7. У засіданні Правління можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого 
трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 
10.14.8. Чергові засідання Правління проводяться в міру необхідності згідно плану, але не рідше одного разу на 
місяць. Кількість та періодичність позачергових засідань Правління (для вирішення окремих питань) не 
обмежується. 
IU. 14.9. Позачергові засідання Правління скликаються па вимогу Наглядової ради (Члена Наглядової ради), будь-
якою члена Правління, на вимогу І Іаглядової ради, що є наслідком вимоги скликання позачергових засідань 
Правління Ревізійною комісією в порядку згідно Положення про Правління. 
10.14.10.1 Іравління забезпечує зберігання усіх документів, що пов'язані з його діяльністю. 
10.14.11. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його Членів. 
10.14.12. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають 
право голосу. 
10.14.13. Па засіданні Правління кожний Член Правління має один голос. 
10.14.14. За підсумками засідання І Іравління складається протокол. 
10.14.15. Засідання Правління проводяться в порядку та з дотриманням процедури згідно Положення иро 
Правління. 
10.14.16. На засіданні Правління головує Голова Правління (або особа, шо виконує його обов'язки). 
Протокол засідання Правління Товариства підписується Головою Правління (або особою, що виконує його 
обов'язки). 
10.14.17. Протокол засідання Правління має бути оформлений протягом 2 робочих днів з дати проведення 
засідання Правління. 
Протокол засідання Правління оформлюється удвох оригінальних примірниках. 
10.14.18. Засвідчена Товариством копія протоколу засідання Правління може надаватися Членам Правління 
иро і яі ом 2 робочих днів з д а т и отримання відповідної вимоги. 
Засвідчена Товариством копія протоколу засідання Правління надається для ознайомлення на вимогу Ревізійної 
комісії та представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу, протягом 2 робочих днів з дати отримання відповідної 
вимога, але не раніше строку його оформлення. 
10.14.19. Один примірник оригіналу протоколу засідань Правління зберігається у Товаристві. Другий примірник 
оригіналу протоколу засідань Правління зберігається у Наглядовій раді. 

14.20. Засідання Правління або розгляд окремого питання за його рішенням може фіксуватися технічними 
засобами. 

14.21. Засідання Правління проводяться за місцезнаходженням Товариства. 
10.15. Обов'язки Правління 

.15.1. Правління має виконувати всі обов'язки покладені на нього законодавством України, цим Статутом, 
: шеннямн Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, Положенням про Правління, іншими внутрішніми 
положеннями (документами) Товариства. 

1 15.2. 1 Іравління має діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог чинного законодавства України, цього 
-атуту, Положення про Правління та інших внутрішніх положень (документів) Товариства. 
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10.15.3. Діяльність Правління направлена на збільшення прибутку Товариства та має забезпечити прибутковість 
Товариства. 
10. і5.4. Правління зобов'язане вжити всіх дієвих заходів щодо ліквідації боргів Товариства, в разі їх виникнення, 
у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, простроченої кредиторської 
та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій. 
У разі наявності прострочених боргів Товариства Правління розробляє та подає до Наглядової ради Товариства 
графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за їх виконання. 
10.15.5. До обов'язків Правління відносяться, а саме: 
10.15.5.1. Виконання рініень Загальних зборів 
• Організація виконання рішень Загальних зборів; 
• V випадку прийняття рішення Загальними зборами про викуп акцій у акціонерів Товариства за їх згодою, 
Правління мас забезпечити процедуру викупу акцій у акціонерів Товариства, з дотриманням вимог чинного 
законодавства України та рішення Загальних зборів: 
• У випадку прийняття Загальними зборами рішення про додаткове розміщення акцій забезпечити 
реалізацію акціонерами переважного права при додатковому розміщенні акцій в порядку та строки визначені 
чинним законодавством України та згідно рішення Загальних зборів; 
• У випадку прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів забезпечити відповідно 
чинного законодавства України повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів та 
забезпечити виплату дивідендів акціонерами Товариства в порядку та сгроки відповідно до рішення Загальних 
зборів; 
• Забезпечити реалізацію акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій 
в порядку та строки відповідно чинного законодавства України та згідно рішення Загальних зборів; 
10.15.5.2. Виконання рішень Наглядової пади 
• Організація виконання рішень Наглядової ради; 
• У випадку прийняття рішення Наглядовою радою нро викуп розміщених ним інших ніж акції цінних 
паперів за згодою власників цих цінних паперів. Правління має забезпечити процедуру викупу цих цінних паперів 
у їх власників, з дотриманням вимог чинного законодавства України та рішення Наглядової ради; 
10.15.5.3. Організація Загальних зборів 
• Забезпечити скликання, організацію та проведення чергових (позачергових) Загальних зборів в порядку 
та строки, визначені чинними законодавством України та відповідно рішення про скликання чергових Загальних 
зборів: 
• Забезпечити надання акціонерам Товариства можливості ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів порядку та строки, визначені чинним 
закоподавс гном України; 
• Забезпечити прийняття від акціонерів Товариства пропозицій до порядку денного оголошених Загальних 
зборів, проектів рішень Загальних зборів, нових кандидатів до органів управління Товариства, надання таких 
пропозицій па розгляд Наглядовій раді, повідомлення акціонерів про підсумки розгляду Наглядовою радою 
пропозицій акціонерів; 
• 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 
підбиття підсумків: 
• Забезпечити оформлення та підписання протоколу Загальних зборів у строки відповідно чинного 
законодавства України: 
• Розробляти та надавати на розгляд та затвердження Загальних зборів основні напрямки діяльності 
Товариства. 
10.15.5.4. Засідання Наглядової ради та Ревізійної комісії 
• На вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради; 
• На вимогу Реві зійної комісії брати участь у засіданні Ревізійної комісії; 
1 0 . 1 5 . 5 . 5 . Д О С Т У П до інформаці їта документів Товариства 
• Забезпечити право акціонерів на ознайомлення з письмовим повідомленнями акціонерів - членів 
Наглядової ради Товариства про призначення представників у Наглядовій раді; 
• На вимогу органів управління Товариства та посадових осіб Товариства Правління мас надати 
можливість ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, та 
Положенням про інформаційну політику та про комерційну таємницю і конфіденціальну інформацію Товариства; 
• На вимогу інших осіб на отримання інформації щодо Товариства, надавати таку інформацію з 
дотриманням вимог Положення про інформаційну політику та про комерційну таємницю і конфіденційну 
інформацію Товариства та чинного законодавства України; 
• Забезпечення зберігання комерційної таємниці та конфіденціальної інформації, дотримання режиму 
використання інформації з обмеженим доступом, інсайдерської інформації відповідно Положення про 
•".формаційну полі тику та про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; 

• Правління має забезпечити доступ незалежного аудитора та Ревізійну комісію до всіх документів, 
. бчідппх д і я перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Обсяг доступу до 

: ку менті в Товариства визначається Наглядовою радою; 
15.5.6. З всідання Пра вління 

• Забезпечення використання права бути присутніми на засіданнях Правління Членів Наглядової ради, 
: : дійної комісії, аудитора Товариства, інших посадових осіб та працівників Товариства (у разі доцільності), а 
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також представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу; 
10.15.5.7. Правомин 
• Правління мас протягом п 'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину. щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні 
якого е заінтересованість, в обсязі, встановленому чинним законодавством України; 
10.15.5.8. Зберігання документів Товариства 
• Правління з урахуванням вимог чинного законодавства України має зберігати документи Товариства 
згідно Положення про Правління; 
• Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного 
бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 
10.15.5..9. Ознайомлення акціонерів з документами Товариства 
• N випадку відсутності Корпоративного секретаря Правління має забезпечити надання акціонеру на його 
вимогу завірені підписом уповноваженою особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів 
в порядку та строки встановлені чинним законодавством України; 
10.15.5.10. Розкриття інформації Товариства 
• Правління має забезпечити наявність власної веб-сторінки у мережі Інтернст, на якій у порядку, 
встановленому І Іаціональною комісією з цінних паперів у фондового ринку, розміщується інформація, що 
підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України; 
• І Іа вимогу акціонерів або 1 Іаціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити надання 
переліку афілійовапих осіб та відомостей про належні їм акції Товариства; 
• Забезпечення розкриття інформації відповідно до законів України; 
П). 15.5.11. Фінансово-господарська діяльність. 1 Іланп. бюджети 
• На підставі затверджених Загальними зборами напрямків діяльності Товариства розробити та надати на 
затвердження Наглядовій раді поточні плани діяльності Товариства на рік та заходи, необхідні для їх виконання в 
порядку та строки згідно Положення про Правління; 
• На підставі затверджених Заі альними зборами напрямків діяльності розробил и та начали на затвердження 
Наглядовій раді бюджет Товариства иа рік з розбивкою по кварталах та місяцях в порядку та строки згідно 
Положення про Правління. 
• Натавати Наглядовій раді на затвердження звіт про виконання поточних планів діяльності Товариства та 
зві г иро виконання бюджету Товариства за звітній період в порядку та строки згідно Положення про Правління; 
• Надання Наглядовій раді протокол засідання Правління протягом 3 робочих днів здали його проведення; 
• Падання на вимогу представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, для ознайомлення протокол засідання 
Правління (налає засвідчену Товариством копії протоколу засідання Правління); 
• У разі необхідності надання Наглядовій раді на затвердження коригування поточних план та бюджетів 
Товариства в порядку та строки згідно Положення про І Іравління; 
• Внесення коригування в поточні плани та бюджету Товариства на підставі висновків Наглядової ради та 
Ревізійної комісії в порядку та строки згідно 1 Іоложеипя про Правління; 
• 1 Іадання на затвердження Наглядовій раді принципів організаційно-управлінської структури; 
• Надання на узгодження Наглядовій раді штатного розкладу Товариства; 
• Отримання згоди Наглядової рали (згода'відмова оформлюється протоколом засідання Наглядової ради 
Товариства) на вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких правочинів (у тому числі, але не 
обмежуючись договорів, угод, попередніх договорів тощо), а саме: 
1) Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством будь-якого майна Товариства, 
в тому числі, але не обмежуючись: нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, 
паїв, корпорат ивних прав, тощо, на суму шо перевищує 10 000 (десять тисяч доларів США) за офіційним курсом, 
який діє в Україні на момент укладення такого правочину; 
2) Згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем, за фінансовими або іншими зобов'язаннями 
третіх осіб: 
3)заставн чи іпотеки, н яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем: 
4) Щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна Товариства, балансова вартість якого перевищує 
суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент 
укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найом) такого майна дочірнім 
підприємствам Товарист ва, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень); 
5 і Щодо отримання в оренду (найом), суборенду майна, крім правочинів щодо отримання в оренду (найом) такого 
майна під дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких 
погоджень); 
- югримання та/або падання позики, позички, кредиту, фінансової допомоги третім особам, інших правочинів 
_і до виникнення у Товаристві боргових зобов'язань; 
"і Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до таких) (укладення 
_ говорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, що сукупно перевищує 

• еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів С.'ША за офіційним курсом, який діє в Україні на момент 
•• злений т а к о ю гіравочпиу. Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або 

рівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з протягом одного календарного 
< .=ця. на суму, що сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним 

гсом. який діє в Україні на момент укладення такого правочину. Укладання взаємопов'язаних між собою 
- .'чинів, або прирівняних до таких. Для цілей цього пункту взаємопов'язаним визнається правочин, який 
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вчинений з одним й тим самим контрагентом протягом короткою часового строку (календарний місяць), та/або 
на ідентичні чи аналогічні послуги з різними контрагентами протягом короткого часового строку (календарний 
місяць); 
8) Які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких 
діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може 
здійснюватися іншою особою; 
9) Про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток 
Товарис тва буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. 
10) Отримання згоди Наглядової ради Товариства на списання з балансу Товариства основних засобів, вартість 
яких перевищує еквівалент 10 000,00 (Десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на 
момент такого списання: 
11) Отримання згоди І Іаглядової ради на здійснення операцій заліку взаємних вимог. 
У випадку, якшо Наглядова рада прийняла рішення про зміни умов (параметрів) правочинів (встановити 
додаткові вимоги), вчинення яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою, таке рішення 
оформлюється протоколом засідання Наглядової ради та доводиться до Правління в порядку та строки згідно 
Положення про Правління та Положення про Наглядову раду. В цьому випадку затвердження Положення про 
Правління у повій редакції пе вимагається. Таке рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання 
Правлінням. 
10.15.6. Забезпечення виконання затверджених планів, бюджетів Товариства. Надання пояснення Наглядовій раді 
щодо звітів про виконання затверджених планів, бюджетів Товариства. 
Забезпечення прибутковості Товариства. 
10.15.7. Кожний документ, який згідно нього Статуту має бути затверджений та 'або узгоджений Наглядовою 
радою без підпису (Затвердження та/або Узгодження) Наглядової ради є недійсним. Правління повинно надавати 
на затвердження та узгодження Наглядовій раді документи Товариства, які згідно цього Статуту та Положення 
про Правління та Положення про Наглядову раду підтягають затвердженню та/або узгодженню Наглядовою 
радою затверджуються/узгоджуються Наглядовою радою згідно Положення про Правління та Положення про 
Наглядову раду. 
10.15.8. І Іа вимогу Наглядової ради та'або Загальних зборів Правління негайно (протягом 3 робочих днів) надає 
документи, поточну іа будь-яку іншу інформацію шодо фінансово-господарської та іншої діяльності Товариства 
згідно відповідного запиту. 
На вимогу Ревізійної комісії Правління негайно налає документи, поточну та будь-яку іншу інформацію щодо 
фінансово-господарської та іншої діяльності Товариства в обсягах встановлених Наглядовою радою. 
10.15.9. Правління зобов'язане нести (виконувати) інші обов'язки, покладені на неї Запільними зборами. 
Наглядовою радою, чинним законодавством України та іншими внутрішніми положеннями (документами) 
Товариства. 
10.16. Голова Правління 
10.16.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою з числа фізичних осіб - Членів Правління простою 
більшістю голосів. 
10.16.1. Голова Правління: 
• Очолює та організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань; 
• Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, 
в чому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини (з урахуванням обмежень, встановлених цим 
Статутом. Положенням про Наглядову раду. Положенням про Правління та іншими внутрішніми положеннями 
(документами) Товариства) від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для 
виконання всіма працівниками Товариства; 
• Здійснює всі функції, реалізує усі повноваження, несе обов 'язки та реалізує усі права, що покладені на 
нього цим Статутом, Положенням про Правління, контрактом, що укладений із Головою Правління, іншими 
положеннями (документами) Товариства та чинним законодавством України. 
10.16.2. N разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління та за 
погодженням із Наглядовою радою його повноваження здійснює один з Членів Правління. Такс рішення 
Правління надається для погодження Наглядовій раді в порядку т а строки згідно Положення про Правління. 
10.16.3. Повноваження, функції, компетенція, права, обов'язки та обмеження Голови Правління визначаються 
контрактом, т о укладений із Головою Правління. 
10.16.4. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання Правлінням своїх обов'язків згідно п. 
10.15.5 цього Статуту. 
10.17. Взаємодія Товариства з акціонерами та/або інвест орами 
10.17.1. У випадку відсутності у Товаристві Корпоративного секретаря його обов 'язки виконує Правління 
Товариства в порядку згідно Положення про Правління. 
10.18. Підзвітність та відповідальність Правління 
10.18.1. Правління повинно діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимої законодавства України, цього 
Статуту, Положення про Правління та інших внутрішніх положень (документів) Товариства. 
10.18.2. Правління підзві тне Загальним зборам та Наглядовій раді. 
10.18.3. Правління звітує Наглядовій Раді про свою діяльність в порядку, що передбачений Положенням про 
Правління. 
іравління має надати Наглядовій раді звіт Правління, який мас бути затверджений Загальними зборами, на 
згодженпя Наглядовою радою в порядку та строки згідно Положення про Правління. 
. 18 .4 . Правління звітує Загальним зборам відповідно оголошеного порядку денного Загальних зборів. У 

= дпалку, якщо порядок денний передбачає звіт Правління, Правління має забезпечити підготовку та наявність 
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відповідного звіту дня ознайомлення з ним акціонерами (представниками акціонерів) у строки, передбачені 
чинним законодавством України. Звіт І Іравління Товариства за звітний рік має бути наявним для ознайомлення в 
день опублікування повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, якщо порядком денного 
передбачений Звіг Правління. 
Річний звіт Правління має відповідати вимогам Положення про Правління. 
10.18.5. Правління надає Загальним зборам документи по фінансовій і статистичній звітності, інші документи та 
інформацію, що стосуються діяльності Товариства за рік, у порядку, визначеному чинним законодавством 
України. 
10.18.6. Наглядова рада має право заборонити передбачуване незаконне передавання, відчуження або поступку 
майна Товариства, якщо наявні достатні доводи т о ю , що ці дії будуть здійснені. До компетенції Загальних зборів 
та/або Наглядової ради належить також здійснення контролю за дотриманням з боку Правління (Голови 
Правління) порядку розпорядження майном Товариства. 
10.18.7. За результатами аналізу дій Правління (Голови Правління) Наглядова рала має право відміняти 
правочини, накази, розпорядження та інші рішення Правління (Голови Правління), якщо вони суперечать цьому 
Статуту, інтересам Товариства, чинному законодавству України, Положенню про Правління або внутрішнім 
положенням (документам) Товариства. 

І і . ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
11.1. Посадові особи Товариства це - Голова іа Члени Наглядової ради. Голова та Члени Правління, Голова та 
Члени Ревізійної комісії, а також Голова та Члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу 
передбачено цим Статутом. 
11.2. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. 
11.3. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода за рішенням Загальних зборів, якщо виплата 
винагороди передбачена цим Статутом, Положеннями про Органи Товариства та тільки на умовах, які 
встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним із ними. 
11.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, 
положень цього Статуту. Положень про Органи Товариства та інших положень (документів) Товариства. 
11.5. І [осадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми 
діями (бездіяльністю), згідно із законом. 
11.6. Посадоні особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості 
в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів). 
11.7. Правління (Голова та/або члени). Ревізійна комісія (Голова та/або Члени). Наглядова рада (Голова та/або 
Члени): 
• Несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), 
л ідно із законом: 
• У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною: 
• За невиконання або неналежне виконання своїх функцій рішенням Загальних зборів можуть бути 
притяі нені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; 
• При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої 
права і викону вати обов'язки добросовісно і розумно. 
• С посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. 
11.8. Правління (Голова та 'або Члени Правління) несе особисту відповідальність за створення боргів Товариства 
та/або доведення його до банкрутст ва, встановлену чинним законодавством України. 

12. ПРАВА А К Ц І О Н Е Р І В 
12.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. 
12.1.1. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії. 
12.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціопсру надається однакова сукупність прав, включаючи 
права на: 
12.2.1. Участ ь в управлінні Товариством; 
12.2.2. Отримання дивідендів; 
12.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 
12.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 
12.3. Одна проста акція Товариства налає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних 
зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 
: : .4. Переважним правом, акціонерів визнається: 
.2.4.1. Право акціонера-власника простих акцій придбаватн розміщувані Товариством прості акції пропорційно 
частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; 

24.2. Переважне право надається акціонсру-иласнику простих акцій у процесі приватного розміщення 
~ в'язково. в порядку, встановленому законодавством. 
2 4.3. Не пізніше ніж за ЗО днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права 

~ :варисіво письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та 
" 'лікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну 

.кість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на 
- абання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 
1 -.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає 'Товариству в установлений строк 

• »і мову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, або інше майно, яке 
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дорівнює вартості цінних паперів, що ним прндбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я 
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним прндбаваються. Заява та 
перераховані кошти, та 'або майно приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення 
цінних паперів. 
12.5. 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 Запільних зборах, або про відчуження акціонером-працівником Товариства своїх акцій чи 
намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. 

ІЗ. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 
ІЗ. І. Акціонери Товариства зобов'язані: 
13.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
13.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 
13.1.3. Викопу ваги свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участ ю; 
13.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Ст аз у том Товариства; 
13.1.5. Не розі олошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 
13.2. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на 
акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Запільних зборах, і передбачається 
відповідальність за його недотримання. 
13.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. 

14. ПОРЯДОК У К Л А Д А Н Н Я ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ Я К И Х Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 
14.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину. вважається Посадова особа Товариства; член її 
сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки 
(дружини); юридична особа, в якій частка, шо належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і 
більше відсотків: акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих 
акцій І оварисі ва, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених 
ознак. 
1) Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 
2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товарист ва (Посадових осіб Товариства) або від особи, 
я к а є стороною правочину; 
3) Внаслідок такого правочину прндбаває майно; 
4і Бере участь у правочппі як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами 
Товариства). 
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у 
неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність v неї такої заінтересованості. 
14.2. Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, 
щодо я к о ю є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні 
якого » заінтересованість, зокрема про: 
1) Предмет правочину: 
2) Вартість одиниці товару або послуг, якшо вона передбачена правочииом; 
3) Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, 
надання або отримання послуг; 
4) Особу, яка маг заінтересованість у вчиненні такого правочину. 
14.3. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може 
заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. 
14.4. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин. у 
вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством 
або про відмову від його вчинення. 
14.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради, вона не бере участі в 
голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів Наглядової ради є особами, 
заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів. 
14.6. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину. 
14.7. Положення цього розділу цього Статуту не застосовуються у разі: 
1) Реалізації акціонерами переважного права відповідно Закону; 
2) Викупу І овариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно Закону; 
3) Виділу та припинення Товариства; 
4) Надання Посадовою особою Т овариства або акціонером, шо одноосібно або разом з афілійованими особами 
володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі 
майнової пору ки), застави або іпотеки особам, які падають Товариству позику. 
14.8. Правочин. вчинений з порушенням вимог Розділу 14 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним. 
14.8.1 Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочииом, вчиненим з порушенням вимог цього 
розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину. 

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ Т О В А Р И С Т В А 
15.1. І рудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності 
па основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Товариством. 
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15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших 
видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України. 
15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. 
15.4. Внутрішніми положеннями (документами) Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених 
чинним законодавці вом) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій. 

10. ПРИПИНЕННЯ І ОВЛІ'ИС ГВЛ ТЛ ВИДІЛ 
16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим 
підприємницьким товариствам-правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 
результаті ліквідації. 
16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому 
Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та 
іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним 
законодавством України. 
16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а 
у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. 
16.3.1. V випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох 
акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. 
16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення 
Товариства шляхом злиття або приєднання. 
16.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. 
16.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товарпств-правопаступників та 
розміщую ться серед їх акціонерів. 
16.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуюі ься в акції товариства-
иравонаступнпка та розміщуються серед його акціонерів. 
16.4.2. Акції Товариства, шо перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-
пралопаступника та розподіляються серед його учасників. 
16.4.3. При ниділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і 
товариства, шо виділилося, та розмішуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ. 
16.4.4. 11с підлягають конвертації акції Товариства, шо бере участь у з л и п і , приєднанні, поділі, виділі, 
перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп 
належних їм акцій та які мають таке право. 
16.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новосі ворсного (новоствореннх) 

Товариства встановлюється Національною комісією з пінних паперів та фондового ринку. 
16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Сдиного державного 
реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-иравонаступника 
(товариств-правонасіуиників). 
16.6. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення такого Товарист ва. 
16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Сдиного державного реєстру запису про 
створення товариства, що виділилося. 
16.S. Приєднання Товарист ва до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного 
державної о реєстру про припинення такого Товариства. 
16.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, 
розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити: 
16.9.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, шо бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі 
або перетворенні; 
16.9.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій іа інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат 
акціонерам: 
16.9.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонастуиппком власникам 
інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити 
стосовно таких цінних паперів: 
16.9.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому 

т о в а р н а ві-праїзонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та 
запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. 
16.9.5. Порядок голосу вання на спільних загальних зборах акціонерів товариств, шо беруть участь у злитті або 
приєднанні. 
16.10, Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна 
підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, 
пере творення). 
16.10.1. І іоясисння повинне містити економічне обгрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення 
коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства. 
10.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Т. варисіаа. шо бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, 
перетворенні), при підготовці Загальних зборіз. на як виноситься питання про затвердження умов договору про 
злиття і приєднання). плану поділу (виділу, перетворення і. передавального акта повинні включати: 
а) 1 Іроскт договору про злиття (приєднання і. плану іоді.ту і ниділу, перет ворення); 
б) Пояснення до умов договору про злиття і приєднання і або плану поділу (виділу, перетворення); 
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в) Висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених 
законом: 
г) У разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, шо беруть участь у злитті 
(приєднанні), за три останні роки. 
16.10.3. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного товариства, шо бере участь у злитті, приєднанні, 
поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або 
перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (ниділу, 
перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі 
поділу та виділу). 
16.10.4. Істотні умови договору про злиті я (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із 
вищезазначених Товариств, повинні бути ідентичними 
16.10.5. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства 
шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати 
прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у 
злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про не кредиторів товариства і опубліку вати 
в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідоми ти 
про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій його акції внесено до біржового списку. 
16.10.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, 
заявлених кредиторами. 
16.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із 
закінченням строку, па який Товариство створювалося, або після досягнення мсти, з якою воно створювалося, у 
порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням 
особливостей, встановлених законом. Інші підстави іа порядок ліквідації Товариства визначаються 
законодавством. 
16.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а 

також порядку розподілу між акціонерами майна, шо залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують 
Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом. 
16.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління 
Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними 
зборами. 
16.11.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, шо припинилося, з дати внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті 
його ліквідації. 
16.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги ЇЇ кредиторів та акціонерів задовольняються у такій 
черговості: 
16.12.1. У першу черіу задовольняються вимоги шодО відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими 
ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом; 
16.12.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за 
використання результату його інтелектуальної, т ворчої діяльності; 
16.12.3. У третю черіу - вимоги Щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); 
16.12.4. У четверту чергу - всі інші вимеч и кредиторів. 
16.12.5. У п'я ту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями: 
16.12.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають вику пу відповідно до Закону «Про 
акціонерні товариства»: 
16.12.7. У сьому чергу - виплати лікві іадіГшої вартості привілейованих акцій; 
16.12.8. У восьму чергу - в и т а т и за простими акціями, які підтягають викупу відповідно до Закону «Про 
акціонерні товариства»: 
16.12.9. У дев'я ту чергу - розподіл майна між а.- иіонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до 
кількості належних їм акцій. 
16.13. Розподіл майна кожної черги здіЛсіио-ться після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) 
попередньої черги. 
16.14. У разі недостатності майна Товариства. ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами 
(акціонерами) відповідної чері и Maine: р> поділяється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм 
акцій) кожного кредитора (акціонера') і:;сї черги. 

Г . В Н Е С Е Н Н Я ЗМІН J O С Т А Т У Ї У Т О В А Р И С Т ВА 
17.1. Товариство зобов'язане у десятиденний строк з лати прийняття Загальними зборами Товариства 
відповідного рішення повідомити орган. шо провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для 
внесення необхідних змін до держави • • реєстру. 
17.2. Зміни до Стату ту Товариства набирають чиннсст і для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, 
встановлених законом, з дати повід,: •:. еннч органу, щг здійснює державну реєстрацію, про ці .зміни. 
17.3. У випадку, якщо внаслідок внесення .змін у законодавство окремі пункти цього Статуту будуть суперечити 
вказаним нормативним актам, цей Статут застосовуватиметься у частині, ш о ї м не суперечить. 


