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1. З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я 
і ! Публічне акціонерне ТОНарнСТВО «Готсльно-турисгичкий К О М Н Д С К С " І Н Т ; П И С І •> ! !.LL-TI ' 

текс гом Товариство) створено шляхом перетворення (реорі алічаціїї Відкри гел о ак-ціоіісріюі.и i.cmapm т а 
«Генеральне агентство по туризму і> Закарпатській обдаси*. \ Відкрию акціонерні , опари. їж ' -.я .-..«їм 
туристичний комплекс «Іптурист-Закарпатга» з подальшою зміною найменування на І ІуШііч акціннігри'? 
товариство «Готсльно-туристнчнніі комплекс «Інтуриет-Закарпаття». підмові ню до ними. Закину V країни 
«Про акціонерні товариства» та Протоколу Загальних зборів акціонерів № 14 віл 19- сн-ня 2<)| * p w ; 
Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Готельно-турисзтічппі'і комплекс 
«Інтурист-Закарпаття». його майнових та пемайновнх прав та обов'язків., в чому числі прав во і<. jj-.ця тз 
користування земельними ділянками, наданими йому га підтвердженими відповідними «*ме. ..ними 
актами. 
1.2 Товариство мас цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встацовчеьнх і пл.. г- • "; 
її діяльності і а обсягу зобов'язань, що можу і ь буї п взя і і на себе 1 онаристйом ві пювілно до іц.о.. «. а і • г\ 
та чинного законодавства України. 
1.3. Найменування Товариства. 
1.3.1. Повне найменування Товариства. 
українською мовою - Публічне акціонерне т о в а р и с т в «Готе. м.и'>-*у рікл пчпий ко ; . " ! л-лоїч-з 
Закарпаття»: 
російською мовою - Публичиос акцноііерпое обпіество «!'о.сіин'ичио-rvpwc гичсский комі іч • Ьігур' с 
- Закарпатье»; 
англійською мовою Public Joint-stock company «1 lotel and 1 ourist Complex <>l.u:our;.-,i /.:ikaiі ai'yii 
1.3.2. Скорочене найменування Товариства-
українською мовою -11 АГ «ГТК «Інтурисі - Закарпаття», 
російською мовою 11АО «ГТК «інтурист - Заісарпатьс»: 
англійською мовою -PJSC <<ПТС «Intourist - Zakarpattya> 
1.4. Місцезнаходження Товариства па день державної реєстрації цього Сгаїуту у повій ре іаклп .s>;ucr, 
Україна, м. Ужгород, пл. Кирила і Мйфодія. 5. 

2. Ю Р И Д И Ч Н И Й СТА ГУС ТА В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т Ь Т О В А Р И С Т В А 
2.1. Товариство с юридичною особою з дати його державної реєстрації'. 
2.2 Товариство мас цивільні права га обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно . • ч и н . -1' і у 
законодавства України. Товариство може бути відповідачем та і]0зива.'.с-м • суді 
2.3 ГоиаріїС'ВО мас самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та може м.тіи ку юний і:::-» У сьшм 
найменуванням, знак, для товарів і послуї та інші атрпбу пі. 
24 . Майно Товариства формується з джерел, не забороненії ч 'лчінгм •,.:ік-->іи»ча:-л:тп«?м V ; 
2.5. Товариство є власником: 
2.5.1 Майна, переданого йому засновниками га акціонера ми у вдиеніпі- чг •>*.. <•• > • . 
2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської ліяльнос. і 
2.5.3. Одержаних доходів; 
2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених о к о п о м 
2.6. Товариство самостійно •здійснює свою господарську , цяльність па принципах повної о і оснода|ч їжої о 
розрахунку т а самофінансування иілповідно л о укладених ним угод та кой юіистурн ринку за ітпркмкьміі 
своєї діяльності та згідно зі Статутом. 
2.7. Товариство несе відповідальність за виконання взятих на себе чобов ячань перед иарзнерамп 'дь-1 з 
укладеними угодами, перед державшім бюджетом та банками В І Д П О В І Д Н І Л О чинне- vo; . : . Ь 

України. 
2 . 8 Т о в а р и с т в о с а м о с т і й н о п л а н у є с в о ю г о с п о д а р с ь к у д і я л ь н і с т ь і вгпіьдче.> неп- нс-л 
виходячи з попиту на власну продукцію, послуги га необхідності розвіє;ку І о в а р п - І , - . М 
підвищення прибутково*: і і відповідно до рішень Зага іьиих зборів акціонерів І оварис і на 
2.9.Товарнство діє на принципах повного господарського розраху нку і самофінансувань;. ч р .. ш"-
положень цього Статуту Товариство самостійно вирішує питання прийняття ;рснодарськпх рішень, 
плану ізиня. постачання і збу ту, встановлення ціп. визначає форми управління. формі,, епсл .ні : ,х» у. ірії 
оплати праці, розподіли* чис тий прибуток. 
2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. 
2.11. Товариство здійсню* власний бух;аі:іерський облік резу»ьза!:і-. ::г..-« ї <.Н,Р .;•:.[.: : 'я г. • • • з 
веде статистичну З В І Т Н І С Ї ь згідно чинної о закоподаїктва України. 
2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язання ми Товариств;; несуть • .MH- збіиків >ім: :,:,. н 
діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю ои.-.дклн 
акції, в; .повідають за зобов'язаннями Товариства у межах леоімгчеіюї ч а с т і ш варз'с>< г: и. нп їм 
акцій. 



3. М Е Т А Т А П Р Е Д М Е Т Д І Я . І Ь І Н К Т І Т О В Л Р Ж ' Т Е л 
З !- Товариство г багатогалузевим підприємством. 
2.1 !сварпство створено * метою та ціплю організації і розвитку національні•:. ;л рггчму України 
зздовє.дення потреб суспільства і держави в різних видах и'оедуі. одержиш:- р и о д д .. л . 
валютних надходжень і здійснення за рахунок одержаних коштів подальшого розвитку самого 1 оварнсгва. 
задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу. 
3-3. Предметом діяльності Товариства с: 
З 3 1 додання послуг з відпочинку га дозвілля. надання готельних іюслуї 
3.3.2 Визначення перспектив і напрямків розвит ку туризму, внмої до п о ю рівня і обсяі ів. форму канни і 
розміщення замовлень (в тому числі й державних), укладання угод, договорів та контрактім 
3.3.3 Розробка комплексних і цільових програм s питань jypm.wy. прої позувай;:'.; , пбе іли.>. І.-, 
вирішення 
З 3 - Учас .ь у розробці і реалізації державної політики в галузі іноземного га внутрішньо • гурпз.му. 
розви :•. н е ю матеріально-технічноїбази 
3.3.5 Взагмодія з обласною, міською та районною державними адміністраціями, прикордонними :а 
митним; службами, установами міністерств га .лчомств. 
3.3.6 Координація діяльності туристичнії.\. транспортних га інших підприємств. ор і аилацп : н> їлие.+ак: «І 
підпор*. кування і форм власності в питанні прийому та обслуговування іноземних І те. І . " . • . Л І . тури • . 

оріані ' -ції поїздок громадян України за кордон 
3 3 " Ор.д.-іі.іація виконання заходів по сертифікації, класифікації. рссТра..!. ' іді •(-.:• ,і. .». •• иш-: 
організації!, приватних осіб га громадян, незалежно від форми їх иліл.:...-,.: і. місце1,на v...; і-.-.п.і.-. т ; і . . 
іраці. лійсіпоктп, туристичну діяльність, прийом іа обслуговування. 

З S.S Per : і амаукра їнського національного туристичного продукту на вну трішньому та сві говому ранках. 
З 3 v Р зробка маршрут і в, турів, нових високоприбуткових видів т у р ш м у . пропаганда шиї; . рн .•• г: 
поїздок - Україну серед зарубіжної громадськост і. 
3.3.10. Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсій п, . резва-лділш-. 
та інших туристичних послуг. 
3.3.11. Організація концертів та театральної діяльності, гастрольних поїздок гворчи-. кодекі.н::- ...• 
У країн: та з а к о р д о н о м 
3.3.12. Створення та у тримання гральних закладів, організацій азарт них :гор '•• ..о'ц - И М І Ш І М • Л І , І . . 

чинно с і -конодавсгваУкра їни 
3 . 3 1 3 Організація, виробництво та реалізація рек.іаміїо-видавнмиькпї л р ' . у кчіії -и і н-го 
c,;pBvyяз!!;ія з використанням засобів масової інформації, виставок, літератури. інформаційних м єн. рідііь 
гз мереж 
3.3 14. V.-гедитація зарубіжних фірм га організацій, підприємств регіону шо .лнмаюзьс' міжнапочі-нмі, 
ту рис; ськ; ми зв ' язками. 
З • 15 Зд аенення перевезень громадян України, іноземних туристів (і ром а ннг . ••••и „. < лл 
орендованим автотранспортом за кордон та із закордону. 
3.3 16. Організація всіх видів пасажирських перевезеш, у склад: комплекси-і д р г •;<• и-
обслуговуваная па залізниці, па підставі фрахтування морських та річкових суден, іартернн . • сік. 
бронюва: .:я місць для туристичних груп та індивідуальних туристів па морських річк-ов.: % •-;• ІИ.:< .:. 
. інійяих аліарейсах. 
3.3 Надання послуг по оформленню віз по виїзду за кордон. Надання консультаційних послу: у сфері 
гуризм; Організація навчання, стажування, виробничої практики та праце», ніш ту ran.-я - |, чи;... 
курсів вивчення іноземних мов та інше. 
3.3:18. Матеріально-технічне обслуговування підітри» мети, організацій, установ, шо >.;:,'к ••> т..ц. 
туристичне та інше обслуговування. 
3.3.19. Організація га надання послуг по прокату автотранспортнії. '. засобів-. іемііч.дл о обс. ; • • и и-.. • > 111 д-
заправки Закупка та продаж автомобілів та автотранспортних засобів, запчастин та суп гн. • чвир: 
3.3.20. Організація та падання послу і по оформленню страхових полісів у сфер: >:п 
брокерських іа інших послуг. 
3.3 21 Організація міжнародного та внутрішнього туризму. І Іосгредіниг тлі іічл.ліісд з p.: І! •..•••іГ 
турист;; • д о продукту туроператорін та туристичних послу і інших субЧктіи іурнсттічної діхдьнос і. а 
також посередницька діяльпісі ь щодо реалізації характерних іа супу. пг. л ... і 
3.3.22 Виробництво товарів п а р о д і ю ю споживання і їх реалізація 
3.3.23. і ер: і 'во-комерціпна та зовнішньоекономічна діяльність, в і ому числі 
3.3.23.1. Торгівля нафтопродуктами та надання комерційних, посередницьких, маркетингова 4 науково 
експертних консультацій них, інформаційних та інших вплів иослуї для в ітчизняній а іноземнії.-
підприємств. організацій, установ та громадян, будівництво га організація роботи магазинів іл обмінич \ 
бюро. 
3.3.23.2 Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтереси.- м і. г ероях 
інших підприємств. організацій, установ іа осіб, укладання агентських угод та В И П Л І Д - і « :ЛІ н 
винагород. 



3.3 23.3 Оптова і роздрібна організація реалізації власної за крі-ірак іисьі.-.н продуки:!* .•. 
-..:;•.де: ля оптової. консш пацінної га роздрібної торгівлі на гернгорії Уктвїнн за її чеж-л-ні *іч:; 
н ас ну а іншу горі ову мережу 
>.3 23 Д Маркетинг, іпжшііриш. менеджмент, кредити о -фі на н сова і страхова :дид,пісп. Іі; г -
цінними паперами, в і ому числі за валюту. 
3.3.23.5 Здійснення горгово-закуп і вольної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян. •> 
тому числі іноземних. 
3 3.24 Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, блжмьн.нці: а. >.<•• ж. 
коктейлів, пива та інших алкогольних, слабоалкогольних та безалкої одьііих напоїв та тютюнових ш: роб і в 
3.3.25 Будівництво, ремоптію-будівельне виробництво, реставрацій й!і роботи •а ное.лтн. В І І К О . І . Т Н І Ч 

проектних :а пошукових робіт. виробництво будівельних матеріалів та коне рукип'і. е ну .. . І І ІКЧК 

3.3.26 Будівництво га -експлуатація готельного господарства 
3.3 2" Сгворсння засобів, технологій, устаткування для технічного переобладнай::.! вироби И'цт-иг . ve - чє 
покрашення екології оточуючого середовища. 
З 3 28 о квиток сфери громадського харчування. 
3.3.29. Організація на території .України га за її межами г. рнзму іа відпочинку бу.ш яь-.и о ин.іу. в І І М 
-шелі міжнародного і спеціалізованого. 
3.3.30 Видавничо-гюл і графічна та рскламно-інформаційпа діяльнійь . виріншицгво кіно . ллє. 
проду кц:ї і а її і иражування. 
З 3.31. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності до діючого закоіюдаис: ва 
3.3.32. Проведення га участь у міжнародному, культурному. с.торт а ції дму обмін'... п.ч..лика. . 
аукціонах, презентаціях, спортивно-масовнх та видовищних заходах, що здійснюючім.-/! па комешгнпі: 
основі. 
3.3.33 Надання всіх видів побутових послу: , прокат та лізинг. 
3.3.34. Медично-оздоровчі послуги. 
3.3.35. Здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікаряч б; . .икам п;. 
дитячим будинкам, будинкам пристарілих. 
3.3.36. Операції по імпорту га експорту товарів, капіталів, робіт, послу і та орендні операції, в і-д.о чш.п 
лізингові операції між суб'єктами зові і і ш'ньоеконем і чпої діяльності га ін«. іеин.ш.: с s і- им:-
. осподарської діядьнос гі. 
3.3.3" і оьарисгво може здійснювати інші види діяльності, які не сулеро'-.ап. -шин. , - . і . - . , . 
України 
3.4 Лс початку заняття видами діяльності, ЯКІ підлягають ліцензуванню-. І о в л р т д . о юби.в-.гіш. 
одержані спеціальний дозвіл (ліцензію-)у порядку, вє.ановлонбму чнинш.: -о. і...,..; . І ... 
3.5 Для виконання своїх статутних завдань, досягнення мети і урахуванням положень ньоп- С ' і я г у п 
Товариство мас право: 
3.5.1- Здійснювати всі не заборонені законодавством правомпин. 
3.5.2. Здійснювати інвестиційну діяльність. 
3.5.3 Набувати право власності на цінні папери, корпоративні права, гошо І опарноію via-. • зи.ю 
здійснювати операції з цінними паперами та корпоративними правами з урахуванням ним.,, чанне,г-о 
законодавства України. Товариства мас право відчужу вант та набувати у будь-якші спосіб не -j.-toop-nie: і: і 
законодавством України цінні напери, корпоративні права, частки, паї. г о т е Т , :й« моьатг. "у г « -і 
.-пера:.:" шодч укладання будь-яких видів договорів щодо придбання та/або відчуження корпоративнії-, 
лрав та цінних паперів. 
3.5.4 Випускати акції, облігації та інші цінні папери здійснювати оіІспанії '• ними згідно « ідлпнм 
законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонера І жартеіча ь-. 
випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх ви- -•л и . ліч л-
чинного законодавства України та цього Статуту. 
3.5.5. Ві користовувати банківські кредити та здійснювати інші види борговії., операцій. 
3-5.6 Надана і и гарантії, отримувані та надавати позики, позички, передават н власне vn-.me \ :ис а-о. 
іпотеку, гошо. 
3.5.7 Створювати на території. України ;а за її межами струїду рні нідрч г д »{>,. : r j- -іншій г 
відділи, підрозділи, дочірні підприємства, які необхідні для нормальної господарської дійл.'ле".лі 
їоварисгва і а/або v раті донільносіі (воші можуть наділи ися основи.::.. фон имп • vo.."». ,. і,.... 
коштами). 
3 5.8 Виступати засновником чи учасником підприємств, господарських шварлетв. І І Ш І . І Х акціонерних 
товариств, об 'єднань будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств 
іноземними партнерами па тери торії України та за її межами. 
3.5.9. Добровільно вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни га інші об'єднання 
підприємств: 
3.5.Іи Засновувати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії. н!Х-зставюіц-.'«а і:і 

І І Ш І відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та лиш:.-, бангіг. :л • 1 • 
за церджувати їх статути, положення та інші необхідні документи; 
3.5.! І. Засновувати в установленому чинним законодавством України порядку і ні.-.. їй о . ; . , 
іноземними партнерами: 



: аарнство а порядку, встановленому І Іаціопальноіо комісією з цінних паперів та фондово: •.» ринку, 
Ю Г І В О анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити H @ M : I I I L . I . I I > 

пс . Г-ЄІЛ ЇЇ акцій, залишивши без зміни Сгагутн'иі: капітал. 
* - лідапія або дроблепйя акцій 

варнсгво мас право здійсни ги консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок його ,мві або 
І . • й конвертуються в одну нову акцію того самої';-, іииу і клас} 

1 >бовязковою умовою консолідації г обмін акцій старої номінальної вартості на нічу кілі, кіс:ь 
й нс-зо: номінальної вартості для кожного з акціонерів 

- - • . :взрнство мас право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, впас, .-чок чого и т а ак. 
у: І З І ? т } с г ь с я } дві або більше акцій того самого типу і клас) 

- К : -.солідація та дроблення акцій не повніші нризводнтн до '.міни розмір} ( ' гатутІК->ІИмла-г , 
"reap, teres. 

5 J P A : , консолідації або дробтення акцій до нього Стачуі) вносячися В І Д П О В І Д І і Ч . І = Ї Ї » ? . 

« Ж Т Г _ . Г ' І О С І І т а кількості розмішених акцій 
- 5 " •••• І . І І Й С І І Є Ї Н І Я консолідації та дроблення акцій 'І оварнства ваапоглнчі ; вся : іаціона ьною 
» ; • . .. : тх паперів та фондово!-.. ринку 
- • ^зегтанія акцйі 
- '.І Привілейовані акції Товариством не випускалися І Ірост і акції 'І о нарад, і на не ні ..и іи.-и. 
* : зет 2ції> привілейовані акції або інші цінні напери Товариства. 
- " -егегз-тнй капітал 

ГсзгриствО мас право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 нідсеплн 
тного капіталу. 

- : 2 P-rsepsHHfi капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибу ік) 'І . .варнсіца аос. 
Z : - - • Н С Г - З П О Д І Л С П О Г О прибутку. 

> Лс досягнення встановленого Сгатутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних иіл?а\ 
і . : меншим ніж ? відсотків суми чистого прибутку Товарне. иа з;, рік. 

' •4J3.4. Резервний капітал створюсться для нокричтя чбитків Товариства, а гакож ,гія "ібг.і,.;іс..ь.-і 
ьо :с калічачу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення Jaoopiчван.* и \ р.і: 

. Г 7 Г 5 Товариства т о ї ю . 
- - Т Г 5 . 5 Г Н . " 1ВО П О В И Н Н О може ГіроГші процедуру включення акцій ДО б і рясо Н \ . ' СПИСКу , 

з с - д о а о ї біржі. 
- 5 • цінні папери) Товариства можуть бути також включенні до біржового списку •'»}л>-якоі 
З » . " б і р ж 1 

- ~ : - . в .і не мас права приймати в засл ану власні пінні папери 
с іно не може надавати позику для придбання ного цінних паперів а'>• Пг.ру у ,<., по нгл'-Ді. 

t - _ •• ге І і.ою особою для придбання нОі-ойкцін. 
- • " : в ари с т а можуть купуватися та продаватися на фондові;"! біржі 

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 ' іКІГі КІН І О В А Р И С Т К А . 
Д И В І Д Е Н Д И Т О ВАРИ С І В А 

. .•: Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття 
і- аі-лх прирівняних до них витраї і вичрач на оплату прані. З балансового прибу ку Гонади іш? 

: . і - даться відсотки за кредити банків та по облігаціях, а також вносяться иерелбачеп чинним 
за.< Е « дд?с • М України податки та інші обов'язкові платежі до бюджсм\ • іс-ржявних Ц І Л Ь Н І І - фи-и.' і-; 
" л-гг «!стно сплачуС податки та інші обов'язкові платежі до бюджету та державних ніиьмки.ч ,):••..•• ІД: В у 
а д д : - з законодавством України. 
- т - - " - "уток, одержаний від діяльності Товариства після сплати війн І Ч С - Щ - Ч VU,:.. т і т ••*•>•,: :•!-••-
- \ платежів в бюджет та державні цільові фонди та зазначених ІЛПІТС в імр.п. „ І ,n r . , ' ... 
Г С Т Г С С - І Х Е С Н Н : Товарнетва. яке самостійно визначає напрями ного використання у «•-. юаіДмОї-: ін.чг 

Еюсхдск г-.зподілу прибутку і покриття збитків І оварнства в и з н а ч а т ь с я рішенням Зига н.нил зборів 
•:т 5 Товариства та відповідно до чинного законодавства України та Статуту Говариетва. 

2 І.. ок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товарне-на: 
52 } З?- - - -от'.ся дивіденди: 
і 2 1 2 •-:- '.-:вся іа иотіоніпогіьси Рсчервппн канітаї : 
~ 1 ; ну і ІЬСЯ нероіпиділеннн Іірнбу ЧОК (ПОКрніипЛ ЬСЯ ібііІічП/. 
f J л « І , ; . .лн частина чистого прибутку Товариства, шо иііішачуч ться акціонеру з розг>ач".-пк\ чи • нг-

."•: v акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та квасу нараховусгося од дікоьіні 
ДЯЗиеНДІВ. 

f і і Тгваг.' .с і во виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 
f 2 2 .сиди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких з а р с с г р о н а н о 

: Ї.-І--; законодавством порядку, 
f і З 3 - а дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленої>І .:•>.• утк,-
fk обежзі. встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товарне І ва. у С Г Г О К .тс .П 'ч і іи . І . . І . . ; . І 

с. • закінчення звітного року. 



? . ' - - * ... сння про виплату дивідендів та їх розмір за акціями ириіімагл вся За: азі,ними здорам • акцюнерів 
яетва 

~ - кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлю* дату еклатенпя переліку 
• мав ть право на огрпмаппя дивідендів, порядок та строк їх виплаті!. Дата складення пере, іку осіб, 

•к ••— із прано па отримання дивідендів, не може передувати даті принцип я рін-оиія п; ан m і; 

...л. І.-
Г.і.С'ііт 
,. и. л-. 

їв. 
г . ; : їство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів. дро дал рот. г 1 І 
о » v виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про вшшагу див:..є .. .в І є— 

єн - --. лро дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу до біржо.-
: к?чеі акції Товариства. 

газ- відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, як: млю.і. 
- І .гримання дивідендів, але раніше чати впила І н дивіденді!- право па отримання . т 

-І особи, зазначеної у такому переліку. 
• '.- : : • реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку• ь.та- • •в.'дч-гму 

зас: j z s c •: про депозитарну систему України, самоезі-'.ч-є ви; лгло! п д.те. • і. .д • ...••,', ' а . 
и о г т а д • - їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату іййістчлде чктл'і на •• !дс.- ,є 
І : . лювіднйм номінальним утримувачем 
5 - " r^r нство не має права приймати рішення про виплату дивідендів га и іисьюва їн ш-: плату .п и.ч. Ги 
-Зі :•::>•••'..: у разі, якщо: 
5 - 3 s ~ г . резу льтати розміщення акцій не зареест ровано у встановленому законодавст вом юрчлі-:у. 
: - 1 3 ЛІС иГ: канітаіл Товариства меншин, ніж сума його Статутного капіталу. Резервного кани а. і) гт 
:• г; _ глзпшенпя ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вир 'с і ю: 
5 - : j-.-.сгво мас зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону -Про акціонери: точнрн.'гвг, 

_ •: зо покриває збитки В І Д П О В І Д Н О до вимог чинного законодавства пі. 

6. ОРГ АНИ У П Р А В Л І Н Н Я ТОВДРИС І ВА 
• L л л -ами управління Товарист ва є: 
т . . З і а*ь: " збори акціонерів: 
4 1 1 Наглядова рада: 
4 1 3 Правління: 
а - З сг ї ійка комісія. 
FCL У- СІЬ органів управління Товариства здійснюється недювідно чинного замш. 
Швгс С~2'уту. Положень про органи управління, затверджених Заійльчимз. -ї 
Tfe . _ . є.них внутрішніх положень (документів) Товариства. 

:.вс гса краі'іш. 
'\:ч екіщнл НДІ 

7. З А Г А Л Ь Н І З НОРИ 
8 ! к і а збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства, що пров.ідшь а ю ю .. > ліі-п. 
s _ : : в _ : . " до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про 4а гальці зболі 

чег - надалі - Положення про Загальні збори) 
": си здійснюють управління діяльністю Товариства, визначають цілі та основні напрямки 

~ jaapi їства. 
" 1 Г . - -~ня про Загальні збори визначає правовий статус, порядої підготовки. слДи.-:. . > 

В р е ч е г- - Загальних зборів, а також прийняття ними рішень 
П і к ? ; • про Загальні збори затверджується Загальними зборами та пабунаї чншюстї з мо-мси; • 

- його Загальними зборами. 
• гро Загальні збори може буди змінено та доповнено лише Заінльнимі ;;'"-о:тмд н.'чгю.м 

його у новій редакції. Положення про Загальні збори у і-.овпі ре-дамго iia.V чаі. чи- -о..,,і . 
*у 7 затвердження Загальними зборами. 

~ Л # т г - шо виникають в процесі підіотовкп. скликання га провс. і.ч-пя .«пальни:. шорії; іа які ш. 
« й * » С З І цим Статутом та Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми . Ю Л О М Ч І : ями 

• Б Товарис тва вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України 
Загг. . збори акціонерів проводяться па території Україні , » межах пі.селспо- .і-.г.іу 

^ • т ш ч и і щ і е н н я Товариства, крім випадків коли на день скликання Загальний зборів І'".)г-;- акції: 
з .іодіють іноземці, особи без громадянства, інші юридичні особи, а також міжнародні 

е :ючної компетенц і ї Загальних зборів належить : 
IE--•-:• -л - основних напрямів діяльності акціонерною Іовариства: 

Т - - Щ - • змін до Статуту Товариства; 
Зі :~д = рішення про анулювання викуплених акцій: 
•4Г.Г •'- .і— • рішення про зміну типу Товариства: 
і&У :•< ' г - • рішення про розміщення акцій; 
Ч Г х » ' " г • рллення про збільшення статутного капіталу іовариства: 

' -«—- -ллення про зменшення статутного капііаду Говаркства: 
г : ення про дроблення або консолідацію акцій: 



• Рішення про випла їу дивідендів та їх розмір за акціями приймається "Загальними зборами акціонерів 
: нарисі ва. 

; 5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлю* дату складення переліку 
. які мають право па отримання дивідендів, порядок та с ірок їх виплати. Дача складення переліку осіб, 

мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття ріп -ним про ;- ;. <av 
_ відсидів. 
: - о. Товариство повідомляє осіб, які мають право па отримання дивідендів, пре дач;•.. ро :м:р. ...•рг 
-трок їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплат} дивідендів Товарнетьо 
' - домляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову о і ржу ло біржові •;•••> п •ж;, 

включені акції Товариства. 
* ' ~ V разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати склаленпя переліку осіб, ЯКІ маюгь 

тзво на отримання дивідендів, але раніше дан і виплати ш в ідеї І дів право па о І рима пня д.ивиеидії; 
. шасться в особи, зазначеної у такому переліку. 

4 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Говармсіво в порядку, ві чапонленому 
-••. .годавсівом про депозитарну систему України, самостійно вшпачу ї ппнлепдк В . Н І Ж:П"П Д" 
г->грахову( їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акній на підсч;-"д 

. двору з відповідним номінальним утримувачем 
: - Товариство не має права приймати рішення про виплачу дивідендів чи здійснювані виплату ді.в-.,-сидів 

- " рос тимм у разі, якщо: 
: - ' Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому закоиодавсіном порядку 
5 - І Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу. Резервного капіталу та 
т : 'іру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною варїісіні: 

- З Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону «Про акціонерні товариства 
~ " Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6. О Р Г А Н И У П Р А В Л І Н Н Я Т О В А Р И С Т В А 
: і Органами управління Товариства є: 

і Загальні збори акціонерів: 
1 Наглядова рада: 

г 5. Правління; 
- Ревізійна комісія. 
/дальність органів управління Товариства здійснюється відповідно ч и н н о ю ійкоіюдаьс»ва ' країни. 

. Статуту. Положень про органи управління, затверджених ЗаіаЛьнимп чбор;.\п; акціонерів 
-_ • дгва. ча інших внутрішніх положень (документів) Товариства. 

7. ЗАГ АЛЬНІ ЗБОРИ 
Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товарне і ва. що провади ть С В О Ю ДІ>І Ш . Т . ' .*. > 

і - звідності до ви мої чинного законодавства України, цього Сипучу та Положення про Загальні дюрн 
_ . :перів (падалі - Положення про Загальні збори). 

- — зНІ збори зд ійснюють управління діяльністю Товариства, визначаючі, цілі та основні напрямки 
_ • - тості Товариства. 

Положення про Загальні збори визначає правовий статус, порядок підготовки. скликанії-», u 
: ення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень 

І . ження про Загальні збори затверджується Загальними зборами та набувас чнпносчі я моменту 
: ження його Загальними зборами. 

Шесеження про Загальні збори може були змінено -та доповнено інше Загальними зборами шляхом 
. 2ДЄНПЯ його у повій редакції. Положення про Загальні збори у новій редакції паСм-влс чим.; >с:І -
* - мою за твердження Загальними зборами. 

- П; ганн-я. що виникають в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів га які )j._-
з сеудьовап і цим Статутом та Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми положеннями 

май тами) Товариства вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України. 
Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеної ..> пункіл 

т: е находження Товариства* крім випадків, коли на день скликання Загальних с.юрів UiY-r ькпій 
." с :ва володіють іноземці, особи без громадянства, інші юридичні особи, а також міжнародні 

«рганізації. 
5 Ло вик.мочіїої компетенці ї Загальних зборів належить: 

. - значення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства: 
І 5 -.есения змін до Статуту Товариства: 
: . : - . Н Я Т І Я рішення про анулювання викуплених акцій; 
- Г . гийняпя рішення про зміну типу Товариства; 

- д іяття рішення про розміщення акцій: 
т Й Н Я І Т Я рішення про збільшення статутного капіталу і 'оварнства: 
. " гіяття рішення про зменшення статутного капі талу Товариства: 

$ : : я~тя 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 розміщених ним акцій, крім обов'язкового викупу акцій 
Товариства встановленого Законом України «Про акціонерні товариства^: 
14) Прийняття 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 і контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 
18) 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; 
21) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень: 
22) 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 внмої 
кредитор в. і затвердження ліквідаційного балансу; 
23) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови правління (1 Іравліпия). 
звіту Ревізійної комісі ї : 
24) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства: 
25) Обрання комісії з припинення акціонерного товарист ва: 
26) Прийняття рішення про затвердження значного правочину, у випадку коли вартість манна або послуг, 
що є предметом даного правочину перевищує 25 відсот ків вартост і активів, за даними ос танньої річної 
фінансової звітності Товариства. Рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними 
зборам.' за поданням Наглядової ради; 
27) Прийняття рішення про банкрутство Товариства; 
28) Прийняття рішення про призначення Голови Правління проводити процедуру санації Товариства: 
29) Прийняття рішення про призначення уповноваженої особи акціонерів у справі про банкруте гво: 
30) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим 
Статутом та Положенням про Загальні збори, у тому числі щодо вчинення правочинів, щодо яких є 
заінтересованість, визначення порядку застосування кумулятивного голосування тощо. 
Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства за умови, що ці питання 
включені до порядку денного Загальних зборів. Повноваження з вирішення питань, що належать ло 
виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товарис тва. 
7.6. Чергові (Річні) та Позачергові Загальні збори. 
7.6.1. Загальні збори можуть бути Черговими (Річними) та Позачерговими. 
Товариства зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні (Чергові) Загальні збори) 
Річні (Чергові) Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 
7.6.2. До порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання: 
1) Затвердження річного звіту Товариства: 
2) Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства : 
3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної 
комісії: 
4) Визначення напрямків діяльності Товариства. 
До порядку денного Чергових (Річних) Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. 
7.6.3. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Річних (Чергових) Загальних «борів обов'язково 
вносяться такі питання: 
1) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» ; 
2) Обрання Голови та членів Наглядової ради; 
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. 
7.6.4. 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) виграні на 
організацію, підготовку 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. ІІорялок скликання Загальних зборів 
Річні (Чергові) 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 законодавством 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; 
5) Забезпечення вільного доступу прєдставників(а) акціоиерів(а)' (акціонерів (а)) та/або Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних 
зборів, голосуванням та підбиття підсумків. 
7.7.2. Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради, у випадках передбачених цим Статутом 
та чинним законодавством України. 
7.7.3. 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 оголошених Загальних 
зборів: 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для учас ті 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: 
7.7.4. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою. Формулювати-: питань 
включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачи ти можливі 
рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питані. 
"Різне". "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється. 
7.7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 
кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена 
дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути 
встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 
7.7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 
акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, засобами поштового зв'язку а саме 
рекомендованим листом або простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів та л:г н 
їх проведення. У той же строк Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх 
порядок денний фондовій біржі, па якій акції Товариства включені до біржового списку Крім того 
порядок денний Загальних зборів в обов'язковому порядку розміщується на офіційному саі'п і Товарис тва. 
Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори (Наглядова рада або Правління у випадку 
делегування відповідних повноважень), або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у 
разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача 
повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок легший надсилається номінальному 
утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 
7.7.7. У повідомленні про проведення Загальних зборів повинно бути зазначено: 
1) Повне найменування, у тому числі код ЄДРПОУ, та місцезнаходження Товарист ва: 
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) 
проведення Загальних зборів; 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
5) Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний); 
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можут ь ознайомит ися під час підготовки 
до Загальних зборів (з зазначенням конкретного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу гощої 
робочих днів та робочого часу Товариства, а також посадової особи Товариства, відповідальної за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами ); 
7) Адреса веб-сторінки Товариства у мережі Інтернст. 
7.7.8. Від дати відправлення повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Заі альних 
зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість за їх письмовим запитом озпайомиттюя з 
документами (у тому числі з проектами рішень), необхідними для прийняття рішень з питань порядку 



денного оголошених Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні. робочий час га в 
доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 
Матеріали, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, можуть бути надіслані 
акціонеру по електронній пошті (у вигляді архівного файлу) - якщо про це зазначено у письмовому запиті 
акціонера. 
У запиті на ознайомлення акціонер повинен зазначити свос ім'я (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість та тип належних йому акцій, а також адресу електронної пошти, якщо він 
бажає отримати на неї архівний файл. У цьому випадку архівний файл з матеріалами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів, надсилається на зазначену 
акціонером адресу протягом 2 робочих днів з дати отримання запи ту. 
Акціонери Товариства фізичні та юридичні особи та їх уповноваженні представники для ознайомлення І 
матеріалами для прийняття рішень 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 повинний 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 підписаний уповноваженим представником за довіреністю. Крім того додатково до 
запит> додається: 
• Належним чином засвідчена копія повідомлення про скликання Загальних зборів направленого 
Товариством на ім'я акціонера (не обов'язково); 
• Оригінал або належним чином засвідчена копія виписки з рахунку в цінних паперах; 
• Належним чином засвідчена копію доручення на представництво інтересів акціонера Товариства. 
Запит акціонера -- фізичної особи, який подає ться 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 (не обов 'язково) або оригіналу або належним чином засвідчена копія 
виписки з рахунку в цінних паперах; 
• Через представника. - з пред'явленням належним чином засвідченої нотаріальної довіреності па 
представництво інтересів акціонера та пред'явленням оригіналу або копії повідомлення щт' скликання 
Загальних зборів направленого Товариством на ім'я акціонера (не обов'язково) або оригіналу або 
належним чином засвідчена копія виписки з рахунку в цінних паперах; 
• Шляхом надсилання поштою (цінним листом з повідомленням про вручення) або кур'єрам, але у 
цьому разі підпис акціонера на запиті повинен бути завірений нотаріально. Крім того в обов'язковому 
порядку подаються копії документів, що підтверджують статут акціонера, повідомлення про скликання 
Загальних зборів направленого Товариством на ім'я акціонера (не обов'язково) або належним чином 
засвідчена копія виписки з рахунку в цінних паперах. 
Датою отримання Товариством запиту акціонера вважається: 
• Дата вручення уповноважені особі Товариства відповідно до повідомлення про вручення (при 
надсиланні цінним листом з повідомленням про вручення); або 
• Дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства (при надсиланні кур'єрською поштою): або 
• Дата підпису Г олови Наглядової ради Товариства на документі, що підтверджує отримання, при 
особистому отриманні запиту Головою Наглядової ради Товариства. 
• Дата вручення телеграми або будь-кого іншого інформаційного повідомлення працівниками 
Товариства. 
У такому ж порядку акціонер має право ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного оголошених Загальних зборів. 
Після відправлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права 
вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайоми тися, крім 
змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням 
помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. 
7.7.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 
Загальних зборів, а також - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом - щодо нових кандидатів до 
складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів, якщо інше не вказано у цьому Статуті. 
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиція .чо 
порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням: 
• Прізвища (найменування) акціонера, який її вносить; 
• Кількості, типу та/або класу належних йому акцій; 
• Зміс ту пропозиції до пи тання та/або проекту рішення; 
• Кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Товариства. 
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У випадку, коли па одних Загальних зборах вирішуються питання про утворення Наглядової ради та 
питання про обрання членів Наглядової ради, акціонер мас право запропонувати необмежену кількіеіь 
кандидатів до складу Наглядової ради, якщо Загальними зборами не визначено кількісний склад 
Наглядової ради. 
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, 
підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення 
Наглядової ради про 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 мас права вносити зміни до питань або проек тів 
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 прийня то 
тільки у разі: 
• Недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом другим пункту 7.7.9. цього Статуту: 
• Неповноти 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 помповим 
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 м'аі бути 
опубліковано в офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення 
про скликання Загальних зборів. 
Скликання та проведення Позачергових Загальних зборів 
7.7.11. Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів приймається І Іаглядовою радою: 
1) 3 власної ініціативи; 
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; 
4) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 
відсотків простих акцій Товариства; 
5) В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом. 
7.7.12. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані безпосередньо акціонерами, які вимагають їх 
проведення. 
7.7.13. Вимога про скликання Позачергових Загальних зборів подасться в письмовій формі Голові 
Правління (Корпоративному секретареві - у випадку його обрання) на адресу за місцезнаходженням' 
Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання 
Позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання І Іозачергоннх 
Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, піп і 
клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 
Голова Правління повинен передати отримані вимоги Наглядовій раді у 3-денпнй термін І дати їх 
отримання. Датою отримання у цьому випадку вважається: 
• Дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства — при надсиланні вимоги пош тою: 
• Дата підпису Голови Правління ( або іншої уповноваженої особи) па документі, що підтверджує 
отримання. - при особистому отриманні вимоги про скликання Позачергових Загальних зборів. 
• Дата вручення телеграми або будь-кого іншого інформаційного повідомлення працівникам!! 
Товариства. 
7.7.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних зборів або про відмову в 
такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання 
7.7.15. Рішення про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є у сукупності власниками 10 і більше відсотків простих 
акцій Товариства; 
2) неповноти даних, передбачених підпунктом 7.7.13 цього Стату ту. 
7.7.16. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення 
про відмову у скликанні надається ініціатору скликання Позачергових Загальних зборів протягом 'трьох 
днів з моменту його прийнятої. 
7.7.17. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Позачергових Загальних зборів, що 
міститься у вимозі про скликання Позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного 
нових иигань або проектів рішень. 
І Іозачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимої н 
про їх скликання. 



7.7.18. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги нро скликання Позачергових Загальних 
зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, такі 
Позачергові Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Підготовку до 
проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів при цьому може здійснювати організаційна комісія, 
обрана акціонерами, що скликають Позачергові Загальні збори акціонерів. 
Товариство або особа, які ведуть облік прав власності па акції Товариства, Зобов'язані протягом п'яти 
робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, 
необхідну для організації проведення Позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради. 
7.7.19. У разі скликання Позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, повідомлення про це та 
інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності па акції 
Товариства. 
Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів акціонерів може бути 
оскаржено акціонерами до суду. 
7.7.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада мас право прийняти рішення про 
скликання Позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення 
Позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та Закону України «Про 
акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати 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 ран 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 нро обрання Членів 
Наглядової ради. 
7.7.23. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити: 
1) Дату, час та місіте (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибутті акціонери) 
проведення Загальних зборів; 
2) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
4) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайоми тися 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 цього вимагають. 
Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам 
змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денної о 
Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівален тів забороняється. 
7.7.25. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, 
передбачених цим 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 щодо 
кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до проведення Загальних зборів. 
7.7.26. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку 
денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. 
Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести 
Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру 
Якщо у судовому рішенні не буде вказано іншого, такі Загальні збори повинні бути проведені протягом не 
більш 2 місяців з дати отримання Товариством судового рішення, яке набрало чинності. При цьому, 
повідомлення про проведення Загальних зборів повинно бути надіслано акціонерам протягом 2 тижнів з 
дати отримання судового рішення. 
7.8. Робочі органи Загальних зборів 
7.8.1. Робочими органами Загальних зборів є: 
• Організаційний комітет; 
• Реєстраційна комісія; 
• Лічильна комісія: 
• Голова Загальних зборів; 
• Секретар Загальних зборів. 



7.8.2. Організаційний комітет. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з 
підготовкою та проведенням Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради створюється Організаційний 
комітет або призначається відповідальна особа. Кількісний склад, повноваження та функції 
Організаційного комітету визначається Наглядовою радою. Правління координує та здійснює заходи для 
забезпечення роботи Організаційного комі тету. 
7.8.3. Реєстраційна комісія. Реєстрацію акціонерів (їх представників), а також визначення наявності чи 
відсутності кворуму здійснює Реєстраційна комісія, яка призначається: 
• Наглядовою радою; або 
• Акціонерами, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів - у випадках, передбачених 
цим Статутом. 
Наглядова рада або акціонери, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів обирають та 
визначають кількісний склад Реєстраційної комісії. 
Голова Реєстраційної комісії, обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення 
реєстрації. 
Повноваження Реєстраційної комісії за Договором можуть передаватися депозитарію. У такому раз. 
головою Реєстраційної комісії є представник депозитарію. 
Реєстраційна комісія здійснює свої функції в порядку згідно Положення про Загальні збори. 
7.8.4. Лічильна комісія. Загальні збори акціонерів обирають та визначають кількісний склад Лічильної 
комісії. 
Лічильна комісія обирається у кількості не менше трьох осіб, якщо іншу кількість не визначено 
Загальними зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є 
кандидатами до складу органів Товариства. 
Лічильна комісія здійснює свої функції в порядку згідно Положення про Загальні збори. 
Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства за 
договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. У такому випадку, головуючий на 
Загальних зборах під час їх відкриття повідомляє присутнім на 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 І Іоложення про Загальні збори. 
7.8.6. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами у вин.їдку 
включення даного питання до порядку денного Загальних зборів, та забезпечує відображення ходу 
Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. 
7.9. Участь у Загальних зборах 
7.9.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право па 
таку участь, або їх представники. Па Загальних зборах, можуть бути присутні представник аудитора 
Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а іакож Члени 
Наглядової ради та Ревізійної комісії., нотаріус та Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку у випадках передбачених чинним законодавством України. 
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 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 надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах. 
"".9.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після ного 
складання заборонено. 
7.9.3. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи, а також уповноважена особа державті чи територіальної громади. 
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Товариства на Загальних зборах. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи па Загальних зборах може бути інша фізична 
особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної 
громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 
Акціонер мас право призначити свого представника постійно або на визначений строк. Акціонер, з 
урахуванням положень цього Статуту, має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це Голову Наглядової ради у письмовій формі. 
7.9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, 
депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. чи в 
іншому передбаченому законодавством порядку. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо „голосування 
- перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рчненнм 



потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме 
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд. Товариство та його посадові особі не зобов'язані контролювати та/або вимагати від представника 
акціонера голосувати відповідно до виданого йому завдання щодо голосування. 
Акціонер має право надати довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах декільком 
своїм представникам, розподіливши між ними на власний розсуд належні йому голоси відповідно до 
пакету акцій, власником якого він є. Кількість представників акціонера у такому випадку не повинна 
перевищувати трьох. 
7.9.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних 
зборах. 
7.9.6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі 
на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
7.9.7. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних офіційних осіб, приймаються за 
умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами 
України. 
7.9.8. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким 
чином: 
• Від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах 
беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особі: видати 
довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах; 
• Особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) мас право особисто 
брати участь у Загальних зборах: 
• 3 дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення 
вісімнадцятирічного віку; 
• За наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду па участь у Загальних зборах 
неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників; 
• 3 дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із 
законом. 
• Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за 
згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. 
Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповноліт нього "залишається у справах з реєс трації 
акціонерів дчя участі у Загальних зборах. 
7.10. Реєстрація учасників Загальних зборів 
7.10.1. У д е н ь проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію 
учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із 
учасників Загальних зборів. 
7.10.2. Реєстрація 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 (йоі о 
представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно 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 для участ і у Загальних зборах, додаєт ься до 
протоколу Загальних зборів. 
Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для 
участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, складається у 2 примірниках, один з 
яких додається до протоколу Загальних зборів, а другий - видасться особі, якій відмовлено в реєст рації. 
7.10.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер мас право 
замінити свого представника шляхом: 
• Подання про це письмової заяви на ім'я Голови Наглядової ради: або 
• Участі у Загальних зборах особисто. Якщо 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 
відображений у протоколі засідання Реєстраційної комісії. Такий представник акціонера не може бути 
присутній у подальшому на цих Загальних зборах. 



7.10.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, довіреності 
яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету 
акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше 
Якщо на момент явки такого представника Реєстраційною комісією вже зареєстровано іншого 
представника, довіреність якому видано раніше, то Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити 
передачу представнику акціонера, довіреність якому видано пізніше, від зареєстрованого представника 
виданих тому бюлетенів та іншої документації, а сам факт заміни одного представника акціонера іншим 
повинен бути відображений у протоколі засідання Реєстраційної комісії. Замінений таким чином 
представник акціонера, довіреність якому видано раніше, не може бути присутній у подальшому на цих 
Загальних зборах. 
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх Загальним предс тавником. 
7.10.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть здійснювати технічну фіксацію і -аудіо. 
-фото. - відео) роботи Реєстраційної комісії, Загальних зборів. Лічильної комісії, тощо, шляхом 
призначення своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, 
голосуванням та підбиттям його підсумків. Про здійснення технічної фіксації та призначення таких 
представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. У такому 
повідомленні акціонером повинно бути зазначено: 
1) Прізвища (найменування) акціонерів (акціонера), які (який) призначають (призначає) представника для 
нагляду за реєстрацією; 
2) Кількості, типу та/або класу належних цим акціонерам (акціонеру) акцій: 
3) Прізвище, ім'я та по-батькові представника акціонера (акціонерів), якого призначено здійснювані 
технічну ( -аудіо, -фото, - відео) фіксацію та нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Запільних 
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 
Акціонер (акціонери) відповідно до положень цього пункту має (мають) право призначати не більше 2 
представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням і а 
підбиттям його підсумків. 
Повноваження представника акціонера (акціонерів), якого призначено для здійснення нагляду з.-, 
реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, 
підтверджуються довіреністю, посвідченою відповідно до вимог цього Стату ту та чинного законодавств 
України. 
7.10.9. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів 
(акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за p-'-v:panic ю 
акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підби ттям його підсумків 
Піл час нагляду за реєстрацією перевіряється: 
1) Своєчасність початку та закінчення реєстрації; 
2) Наявність переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 
3) Наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у 
Загальних зборах; 
4) Дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим 
доступом: 
5) Правомірність відмови у реєстрації; 
6) Дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів; 
7) Відповідність переліку зареєстрованих акціонерів, складеного Реєстраційною комісією, фактичним 
обставинам, що мали місце під час реєстрації. 
7.10.10. Па момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Запільних 
зборів. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 
власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. 
7.10.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу 
Загальних зборів. 
Вказаний перелік повинен містити: 
1) Повне найменування Товариства; 
2) Дату, час та місце проведення Загальних зборів; 
3) Склад Реєстраційної комісії: 
4) 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 беру ть участь власники (>()' акцій 
Товариства. . 



7.11. Регламент 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. 
7.11.3. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи 
самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами в порядку згідно Положення про Загальні 
збори. 
7.12. 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 голосування. 
7.12.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного па 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. 
7.12.3. 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; 
• Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
• Прийня ття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства: 
• Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Стату том 
Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків 
ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимої 
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу. 
7.12.4. Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину. за умови, що ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками 
голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
7.12.5. Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину. якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що с предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій. 
7.12.6. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування. 
7.12.7. Акціонер має право голосувати стосовно порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для 
участі в Загальних зборах та включений до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 
зборах. 
7.12.8. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах. 
7.12.9. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням 
бюлетенів для голосування. 
Бюлетень для голосування повинен містити: 
1) Повне найменування Товариства; 
2) Дату і час проведення Загальних зборів; 
3) Перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань: 
4) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"): 
5) Застереження про те, іцо бюле тень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі 
відсутності такого підпису вважається недійсним; 
6) Зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 
7.12.10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за ІО 
днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають 
право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 
7.12.11. Голосування щодо обрання органів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування 
в порядку передбаченому пунктами 7.13-7.16 цього Статуту та згідно Положення про Загальні збори. 
7.12.12. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної 
комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору 
або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депози тарію. 



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. 
7.12.13. 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 Загалі,них 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 більше чотирьох років. 
7.12.14. 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 для всіх органів і посадових осіб Товариства. 
7.13. Розгляд Загальними зборами питання нро обрання складу Органів управління Товариства 
7.13.1. Обрання складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (далі - кожен окремо Орган Товариства, а 
разом - Органи Товариства) здійснюються шляхом кумулятивного голосування. 
Сутність кумулятивного голосування під час обрання Загальними зборами Органів Товариством полягає у 
тому, що Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу 
Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за-одного 
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд. 
7.13.2. Розгляд Загальними зборами питання про обрання складу Органів Товариства відбувається згідно 
Положення про Загальні збори. 
7.14. Бюлетень для кумулятивного голосування 
7.14.1. За Загальним правилом, бюлетені для кумулятивного голосування виготовляються окремо від 
бюлетенів для голосування з інших питань порядку денного та для зручності користування можуть бути 
іншого кольору та/або розміру. 
З урахуванням порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про 
виготовлення єдиного бюлетеня, але при цьому у розділах бюлетеня, присвячених питанням порядку 
денного щодо обрання складу Органів Товариства, повинно бути окремо зазначено кількість голосів, що 
належать відповідному акціонеру при голосуванні з таких питань. 
7.14.2. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджуються Наглядовою радою не 
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів то складу Органів 
Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання 
Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства. -
акціонерами, які цього вимагають. 
Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для 
голосування у порядку, передбаченому Статутом Товариства. 
7.14.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 
1) Повне найменування Товариства; 
2) Дату і час проведення Заг альних зборів; 
3) Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них 
відповідно до вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: 
4) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількост і голосів яку він відає за кожного 
кандидата; 
5) Застереження про тс. що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера') та 
заповнений ним таким чином, щоб уникнути визнання його недійсним. 6)зазначення кількості голосів, що 
належать кожному акціонеру. 
6) Бюлетень для кумулятивного голосування має містити відомості щодо кандидатів до органів 
Товариства встановлені чинними законодавством України. 
7.15. Порядок голосування та заповнення бюлет еню 
7.15.1. Порядок голосування та заповнення бюлетеню встановлюється Положенням про Загальні збори. 
7.15.2. Підстави для визнання недійсності бюлетеню встановлюються Положенням про Загальні збори, 
7.15. Підведення підсумків голосування 
7.15.1. Порядок підведення підсумків голосування здійснюється згідно Положення про Загальні збори. 
7.15.2. Після складення протоколу про підсумки голосування пакети з бюлетенями передаються 
Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) до уповноваженої особи 
Товариства для зберігання протягом строку його діяльност і, але не більше чотирьох років. 
Протокол про підсумки голосування має бути складений у день закриття Загальних зборів. 
7.15.3. Підсумки голосування доводяться Товариством до відома акціонерів протягом 10 робочих дній 
шляхом направлення акціонерам поштового відправлення або у інший спосіб за рішенням Паї дядднш 
ради 
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7.16. Протокол Загальних зборів 
7.16.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного 
питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем 
(секретаріатом) Загальних зборів. 
7.16.2. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних 
зборів та підписується Головою і Секре тарем Загальних зборів. 
Протокол Загальних зборів складається у 2 оригінальних примірниках, один з яких зберігається у 
Товаристві, другий у справах Наглядової ради. 
До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про: 
1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів: 
2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах; 
4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 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) Порядок голосування на Загальних зборах (відкри те, 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 нього О s аз угу. 
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 строк не більше 10 (десяти) робочих днів з 
дня проведення Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів, всі додатки до них зберігаються в архіві 
Товариства протягом всього строку діяльності Товариства. 
7.16.6. Підписи Голови та Секретаря зборів на протоколі Загальних зборів можуть бути посвідчені 
нотаріально. 
7.16.7. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими 
особами Товариства 
7.17. Оскарження рішення Загальних зборів 
7.17.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття 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 прийня ття. 
7.17.2. Рішення Загальних зборів з питань: 
1) Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на 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 па свою вимогу 
протягом ЗО днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та 
законодавством України. 

8. НАГЛЯДОВА РАДА 
8.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і. в межах своєї 
компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. 
8.2. Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів 
(Голови) Наглядової 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 тому числі з її Головою. 
Такі контракти можу ть бути онлатними чи безоплатними. 



Умови контрактів затверджуються Загальними зборами, в тому числі умови оплати діяльносіі Членів 
(Голови) Наглядової ради. 
У випадку, якщо рішенням Загальних зборів будуть встановлені оплати і засади діяльності Наглядової 
ради, то оплата діяльності Членів (Голови) Наглядової ради здійснюється у відповідності до кошторису, 
затвердженого Загальними зборами. 
8.3. Зазначений контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою особою 
уповноваженою на це Загальними зборами. 
8.4. Членам (Голові) Наглядової ради компенсуються виграти, пов'язані із виконанням ними функцій 
Членів (Голови) Наглядової ради, 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 докумен тами Товариства. 
8.5. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами. Положення про Наглядову раду 
діє до внесення змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції 
Загальними зборами. 
8.6. Обрання Наглядової ради 
8.6.1. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, 
та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Члени (Голова) Наглядової ради (Уповноважені особи Членів 
(Голови) Наглядової ради) мають мати вищу освіту. 
Член (Голова) Наглядової ради - юридична особа - акціонер може мати необмежену кількість 
представників у Наглядовій раді (Уповноважена особа Члена (голови) Ради). 
Обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 
8.6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з момен ту його обрання Загальними зборами. 
8.6.3. Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради) дійсні з моменту видачі йому довіреиосі і 
акціонером - Членом (Головою) Наглядової ради та отримання Товариством, Наглядовою радою 
Товариства та Ревізійною комісією Товариства відповідного повідомлення. 
8.6.4. До Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради застосовуються усі вимоги та обмеження, встановлені 
чинним законодавством України, до посадових осіб акціонерних товариств 
Взаємовідносини юридичної особи - акціонера та Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради 
визначаються безпосередньо юридичною особою - акціонером та Уповноваженою особою Члена і І одовп; 
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. 
8.6.7. 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 Наглядової ради або рішенням Загальних зборів. 
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. Голова Наглядової ради може бути обраний 
Загальними зборами. 
У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень 1 Іаглядової ради, то 
повноваження Наглядової ради подовжую ться до її відкликання та обрання нового складу на при значених 
Загальних зборах. 
8.7. Обмеження щодо Наглядової ради 
8.7.1. Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не може бути одночасно членом 
Правління, членом Ревізійної комісії (Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії), членом 
Лічильної комісії та Корпоративним секретарем. 
Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не може перебувати у трудових 
відносинах з Товариством (обіймати будь-яку посаду у Товаристві) крім виконання ним функцій члена 
Наглядової ради (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради). 
8.7.2. Член Наглядової ради (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради) не мас права передавати свої 
повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто, окрім члена Наглядової ради 
юридичної особи - акціонера. 
8.7.3. Головою та членами Наглядової ради (Уповноваженою особою Члена П олови) Ради) не можуть 
бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління 
господарських товариств. 
5.7.4. Виконання повноважень члена Наглядової ради (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради) 
державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. 
8.7.5. Виконання повноважень члена Наглядової ради (Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради) 
хобами. які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно 
аконодавства України. 
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8.7.6. Членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ради) не можу гь бути народи: 
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 
законодавством України. 
8.7.7. Членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (голови) Ради) не можуть бути особи, 
яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, такі особи не можуть бути членами Наглядової 
ради (Уповноваженими особами Члена (голови) Ради) Товариства, що провадить цей вид діяльност і 
8.7.8. Особи, які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські 
злочини, не можуть бути членами Наглядової ради (Уповноваженими особами Члена (голови) Ради). 
8.7.9. Члени Наглядової ради (Уповноважені особи Члена (Голови) Ради) не можуть бут и учасниками або 
членами органу управління юридичної особи, яка конкурує з діяльніс тю Товариства. 
8.8.Повноваження Наглядової ради 
8.8.1. Повноваження Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами та діють протягом З 
(трьох) років. 
Повноваження Уповноважених осіб Члена (Голови) Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності 
юридичною особою - акціонером - Членом (Головою) Наглядової ради та отримання Товариством. 
Наглядової радою та Ревізійною комісією відповідного повідомлення в порядку згідно Положення про 
Наглядову раду. 
8.8.2. У випадку дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради за рішенням 
Загальних зборів з одночасним припиненням повноважень всіх Членів (Голови) Наглядової ради, 
повноваження Членів (Голови) Наглядової ради припиняються з моменту їх відкликання за рішенням 
Загальних зборів. 
8.8.3. У випадку дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради без рішення 
Загальних зборів, їх повноваження припиняються у строки, що визначені п. 8.8.9. нього Статуту. 
8.8.4. Члени (Голова) Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно 
правових договорів, трудових договорів або контрактів з Товариством, що укладаються з кожним членом 
Наглядової ради, відповідно цього Статуту, Положення про Наглядову раду та законодавс тва України. 
8.8.5. Уповноважена особа Члена (Голови) Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок 
юридичної особи - акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. 
Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради припиняються у випадках: 
• Набуття Уповноваженою особою Члена (Голови) Ради статусу особи, яка є членом Правління, 
членом Ревізійної комісії (Уповноваженою особою Члена (Голови) Ревізійної комісії), членом Лічильної 
комісії та Корпоративним секретарем; 
• 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 товарно ї в: 
• 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. 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 цього Статуту, Положення про Наглядову раду та договору (контракту) з ним. Під систематичним 
невиконанням обов'язків мається па увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у білі,ш 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. 
8.8.9. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена (Голови) Наглядової ради припиняються: 
• За його бажанням за умови письмового повідомлення про цс Товариства, Наглядову раду га 
Ревізійну комісію за два тижні; 
• В 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 ус танови; 
• В 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. 
• В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим 
повноваження припиняються з дати одержання Товариством. Наглядовою радою та Ревізійною комісією 
відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 
8.8.10. Якщо кількість Членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. 
Товариство протягом 3 (три) місяців має скликати Позачергові Загальні збори для відкликання та обрання 
нового складу Наглядової ради. 
8.8.11. У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Наглядової ради, то 
повноваження 1 Іаглядової ради подовжуються до її відкликання та обрання нового складу на призначених 
Загальних зборах. 
8.9. Компетенція Наглядової ради 
8.9.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством 
України, цим Статутом, внутрішніми положеннями (документами) Товариства, а також переданих на 
вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 
8.9.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
8.9.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 
діяльністю Товариства, за винятком положень про Наглядову раду, Правління, та Ревізійну комісію: 
8.9.2.2. Прийняття рішення про проведення Чергових (Річних) та Позачергових Загальних зборів 
відповідно цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України, підготовка порядку 
денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів 
Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів надасться 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. 
Попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів па 
вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
У випадках, передбачених чинним законодавством України. Наглядова рада мас забезпечити вільний 
доступ представників акціонерів Товариства та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям 
його підсумків. 
8.9.2.3. Прийняття рішення про проведення Позачергових Загальних зборів з власної ініціативи 
Наглядової ради, тіа вимогу акціонерів Товариства, у випадку передбаченому законодавством України, на 
вимогу Правління, та/або Ревізійної комісії та на 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. 
8.9.2.4. Прийняття рішення про відмову від скликання Позачергових Загальних зборів з підстав, 
визначених законодавством України. Рішення про відмову щодо 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. 
Підстави відмови від скликання Позачергових Загальних зборів встановлюються законодавс твом 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; 
8.9.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій: 
8.9.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів: 



8.9.2.8. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством 
України. Затверджена вартість майна (в тому числі цінних паперів) не може відрізнятися більше ніж на 
10% відсотків від вартості, що визначена оцінювачем. Якщо затверджена вартість майна відрізняється від 
вартості майна, що визначена оцінювачем, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Наглядова рада мас мотивувати свос 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 1 Іравліиня. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, 
питання щодо 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 може 
бути передано на вирішення Загальними зборами. 
В цьому випадку Наглядова рада має скликати Позачергові загальні збори в порядку, передбаченому 
чииним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори. 
8.9.2.10. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який укладатиметься з 
Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, 
питання щодо затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який 
укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди може бутті 
передано на вирішення Загальними зборами; 
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. 
8.9.2.13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору (контракту), шо 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
8.9.2.14. Для кожної виплати дивідендів встановлення дати 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 даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, мас. бути складений 
протягом одного місяця після закінчення звітного року. 
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинними 
законодавством України. 
8.9.2.15. 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 Загальних зборах відповідно до законодавства України. Прийняття рішення про 
включення пропозицій, що 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 «а 
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 прийня то 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-фінапсових 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 
профілії. представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, 
вирішення питань, зазначених в абзаці 1 цього підпункту може бути передано на вирішення Загальними 
зборами. 
Уразі прийняття Наглядовою радою рішення про передачу вирішення питань, зазначених в 1 абзаці цього 
підпункту, на вирішення Загальними зборами. Наглядова рада має скликати Позачергові загальні ібори в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням нро Загальні 
збори; 



8.9.2.17. Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства; 
8.9.2.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством 
України та цим Статутом. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, 
вирішення питань, зазначених в абзаці 1 нього підпункту може бути передано на вирішення Загальними 
зборами. 
Уразі прийняття Наглядовою радою рішення про передачу вирішення питань, зазначених в І абзаці цього 
підпункту, на вирішення Загальними зборами. Наглядова рада має скликати Позачергові загальні збори в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні 
збори; 
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. Прийняття 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) зберігана 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 внутрішнього 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 для 
вивчення та 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 правочпп, у 
вчиненні якого є заінтересованість, має прийняти рішення щодо вчинення такою правочину або про 
відмову від його вчинення. 
Якщо заінтересована особа у вчиненні правочину є членом Наглядової ради, вона не бере участь в 
голосуванні з вирішення питання щодо вчинення такого правочину. 
Якщо 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, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку (п'ять робочих днів), не 
питання виноситься на розгляд Загальних зборів. 
8.9.2.28. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених 
законодавством України та цим 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-управлінської 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 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 манна 
Товариства, в 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 
CLUA) 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) Застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотскодавцом) 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 СІНА за офіційним курсом, який діє в 
Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (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 і; оренд; 
(найом) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиня - а 
самостійно (без будь-яких погоджень); ? 



6) Отримання та/або надання позики, позички, кредиту, фінансової допомоги третім особам, інших 
правочинів щодо виникнення у Товаристві боргових зобов'язань: 
7) Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до гакпх) 
(укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, шо 
сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000.00 (десять тисяч) доларів CLL1A за офіційним курсом, який 
діє в Україні на момент укладення 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 СІНА за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого 
правочину. Укладання взаємопов'язаних між собою правочинів. або прирівняних до таких Для цілей 
цього пункту взаємопов'язаним визнається правочин, який вчинений з одним її тим самим кон трагентом 
протягом короткого 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 Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. 
10) Надання згоди Правлінню Товариства на списання з балансу Товариства основних засобів, вартість 
яких перевищує еквівалент 10 000.00 (Десять тисяч) доларів СІ НА за офіційним курсом. якіГй діє в 
Україні на момент такого списання; 
11) Надання згоди Правлінню Товариства на здійснення операцій заліку взаємних вимог 
Наглядова рада має право у будь-який час прийняти рішення про зміну умов (параметрів) правочинів 
(встановити додаткові вимоги, змінити вартісні параметри правочину лише у бік їх зменшення), вчинення 
яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою. Таке рішення оформлюється протоколом 
засідання Наглядової ради та доводиться до Правління в порядку та строки згідно Положення нро 
Наглядову раду. В цьому випадку затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції не 
вимагається. Таке рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання 1 Іравлінням. 
8.9.2.32. Оформлення кожного рішення Наглядової ради протоколом засідання Наглядової ради. Кожний 
документ, який має бути затверджений та/або узгоджений Наглядовою радою без П І Д П И С У (Затвердження 
та/або Узгодження) Наглядової ради є недійсним. Такі документи від імені Наглядової ради підписує 
Голова Наглядової ради. 
8.9.2.33. Для кожної виплати дивідендів встановлення дати складання переліку осіб, які мають право па 
отримання дивідендів. 
Дата 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 бу ти складений 
протягом одного місяця після закінчення звітного року. 
Перелік осіб, які мають право па отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинними 
законодавством України. 
8.9.2.34. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошения. 11а 
виконання вимог цього пункту Наглядова рада має розробити затвердити відповідне положення: 
8.9.2.35. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та 
представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльност і 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 законодавс тва України; 
8.9.2.36. Від імені Товариства реалізовує права, обов'язки, повноваження та виконує всі інші функції 
учасника (акціонера) дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства відповідно статутних 
документів таких) дочірніх підприємств, філій та представництв. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, 
вирішення питань, зазначених в абзаці 1 цього підпункту може бути передано на вирішення Загальними 
зборами. 
Уразі прийняття Наглядовою радою рішення про передачу вирішення питань, зазначених в 1 абзаці цього 
підпункту, на вирішення Загальними зборами, Наглядова рада має скликати Позачергові загальні збори в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні 
збори: 
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, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством 
України. 



8.10. Права Наглядової ради 
8.10.1. Отримувати будь-яку інформацію та 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 І 'оловою 
Правління письмового запиту за підписом Голови Наглядової ради; 
8.10.2. Вимагати від органів Товариства забезпечення доступу до інформації в межах повноважень га 
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, в тому числі що становлять виключну компетенцію Наглядової ради. 
8.10.4. Прийняти рішення про відмову у скликання Позачергових Загальних зборів на підставах, 
передбачених законодавством України. 
Скликати позачергові засідання Правління та Ревізійної комісії та бути па них присутній. 
8.10.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, прийняти рішення про скликання Позачергових 
Загальних зборів з урахуванням вимог законодавства України. 
8.10.6. Реалізовувати всі інші компетенції, що надані Наглядовій раді законодавством України, цим 
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову 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. Вимагати від Правління виконання Правлінням умов цього Статуту. Положення про Наглядову 
раду та Правління. Заслуховувати та затверджувати звіти Правління та інших посадових осіб Товариства з 
окремих питань діяльності Товариства. 
8.10.9. Розглядати та затверджувати розроблені Правлінням поточні плани, заходи щодо їх виконання, 
бюджети, коригування таких поточних планів, заходів щодо їх виконання, бюджетів. Розглядати та 
затверджувати звіти Правління, узгоджувати штатний розклад Товариства, затверджувати принципи 
організаційно-управлінської структури Товариства. Направляти на доопрацювання надані Правлінням на 
розгляд Наглядової ради плани, звіти, бюджети, робити висновки щодо діяльності Товариства і а 
Правління, надавати вказівки та завдання Правлінню, вносити 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. 
8.10.10. Встановлювати межі доступу до інформації Голові та членам Ревізійної комісії щодо проведення 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, про що ма< 
бути розроблено та затверджено відповідне положення. 
8.10.11. 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 Положення про Наглядову раду та якщо такі дії можуть заподіяти 
шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства. 
8.10.12. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 
8.10.13. 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 на Загальних зборах та на засіданнях 
Правління в порядку згідно Положення про Наглядову раду. 
8.10.15. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою 
радою своїх завдань. 
8.10.16. Наглядова рада може прийняти рішення про спосіб повідомлення Товариством акціонерів пре 
підсумки голосування на Загальних зборах. 
8.11.Наглядова рада не має 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 порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради. 
8.11.2. Члени Наглядової ради (Уповноважені особи Члена (Голови) Ради) не мають права розголошувати 
комерційну таємницю 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 впмоіу 
члена Наглядової ради. 
8.12.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії. Правління чи його 
члену, аудитора Товариства у випадках передбачених цим Статутом. 
8.12.3. У засіданнях Наглядової ради за запрошенням Наглядової ради при розгляді окремих питань 
можуть приймати участь акціонери Товариства, які не є членами Наглядової ради. Ревізійна комісія (чи 
окремі її члени), аудитор Товариства, Правління (чи його член/члени), головний бухгалтер, керівники 
окремих служб. 
8.12.4. У випадку скликання засідання Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії, аудитори Товарне! ва. 
Правління чи його члену, інших осіб, визначених цим Статутом, ініціатор скликання засідання ' Іаглядово" 
ради обов 'язково запрошується на засідання. 



8.12.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь 
представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу. 
8.12.6. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 
місяць. Кількість та періодичність позачергових засідань Наглядової ради (для вирішення окремих питань) 
не обмежується. 
8.12.7. У разі необхідно та доцільності Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного 
голосування (опитування) в порядку згідно Положення про Наглядову раду. 
8.12.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.. 
8.12.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та 
мають право голосу. 
8.12.10. На засіданні Наглядової ради кожний член мас один голос. 
У разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального 
голосу надається Голові Наглядової ради. 
8.12.11. За підсумками засідання Наглядової ради складається протокол. Протокол засідання Наглядової 
ради має бути оформленим протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. 
8.12.12. Наглядова рада забезпечує надання Товариству протоколу засідання Наглядової ради протягом 
трьох робочих днів, з дати його оформлення. 
8.12.13. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися 
технічними засобами. 
8.12.14. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням більшості її членів або за 
місцезнаходженням Товариства. Може бути призначено інше місце проведення засідання Наглядової ради 
за згодою її членів. 
8.12.15. Порядок проведення засідань здійснюється Наглядовою радою згідно Положення про Паїлядову 
раду. 
8.13. Обов'язки Наглядової ради 
8.13.1. Наглядова рада зобов'язана виконувати всі обов'язки, покладені на неї законодавством України, 
цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада має виконувати всі обов'язки, що 
випливають з її повноважень відповідно цього Статуту, Положення про Наглядову раду, законодавства 
України та внутрішніх положень (документів) Товарист ва. 
8.13.2. Члени Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії або аудитора Товариства зобов'язані 
забезпечити надання документів про фінансово-господарську діяльність Товариства. 
8.13.3. Наглядова рада зобов'язана нести інші обов'язки, покладені па неї Загальними зборами. 
8.13.4. Порядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду. 
8.14. Голова Наглядової ради 
8.14.1. Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю го юсів 
від кількісного складу Наглядової ради або рішенням Загальних зборів. 
Наглядова рада Товариства має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства. 
8.14.2. Голова Наг лядової 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 і Іаглядово" 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 1 Іаі лядової ради; 
• Забезпечує зберігання документів, що стосуються діяльності Наглядової 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: 
• Виконує 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 І Іаглядової ради. 
Звіт Наглядової ради Загальним зборам має містит и, зокрема, але не виключно: 
• Кількісний та особовий склад Наглядової ради; 
• Інформацію про Голову та Членів Наглядової ради: 
• Звітній період; 
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• Кількість чергових засідань Наглядової ради, згідно плану, та кількість фактично проведених 
засідань. Перелік питань, що були предметом засідань. Рішення, що були прийняті на засіданнях: 
• Кількість позачергових засідань. Перелік питань, що буди предметом позачергових засідань. 
Рішення, що були прийняті на засіданнях; 
• Інформацію про ініційовані перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в том} 
числі спеціальні. Перелік питань, що 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 бути 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. Комітети Наглядової ради Товариства 
8.15.1. Наглядова рада у разі доцільності може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її 
членів для вивчення і підготовки питань, що 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 Наг лядова рада може прийняти рішення 
щодо запровадження в Товаристві посади Внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 
аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і < 
підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради голові комітенту з низань аудн ту. 
8.15.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому тля вивчення і 
підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. 
8.16. Підзвітність та відповідальніст ь 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 (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, якщо 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; 
• Кількість 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. Перелік питань, що 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 бути наявним ие 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. РЕВІЗІЙНА 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 пової редакції 
Загальними зборами. 
9.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 
9.3.1. Обрання Ревізійної комісії 
9.3.1.!. 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 3 осіб строком на 3 роки. 
Одна й та сама особа може обиратися Членом (Головою) Ревізійної комісії неодноразово. 
Члени (Голова) Ревізійної комісії Товариства (Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії 
Товариства) мають мати вищу освіту. 
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 або рішенням Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії 
е Членом Ревізійної комісії. 
Голова Ревізійної комісії може бути обраний Загальними зборами. 
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 на умовах, затверджених 
рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори (контрактами) можуть 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 (Головні 
Ревізійної комісії. 
9.3.1.10. Член (Голова) Ревізійної комісії має 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 (І олови) 
Ревізійної комісії. 
9.3.1.12. Член (Голова) Ревізійної комісії має право у будь-який час заміни Уповноваженог о представника 
Члена (Голови) Ревізійної комісії. 
9.3.1.13. Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі 
йому від юридичної особи - акціонера відповідної довіреності та отримання Товариством. Наглядовою 
радою та Ревізійною комісією повідомлення про призначення Уповноваженої особи Члена (Голови) 
Ревізійної комісії. 
9.3.1.14. 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. 
9.4. Обмеження щодо Ревізійної комісії 
9.4.1. Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженою особою Члена (1 олови) Ревізійної комісії) не 
можуть бути: 
• Член Наглядової ради, їх уповноважені особи; 
• Член Правління; 
• Корпоративний секретар; 
• Особа, яка є працівником Товариства; 
• Особа, яка не має повної цивільної дієздатності. 



9.4.2. Члени (Голова) Ревізійної комісії (Уповноважені особи Члена (Голови) Ревізійної комісії) не можуть 
входити до складу Лічильної комісії Товариства. 
9.4.3. Член (Голова) Ревізійної комісії (Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії) не Mat 
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 (Толовою) 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. 
9.4.6. Виконання повноважень Члена (Голови) Ревізійної комісії (Уповноваженої особи Члена (Голови) 
Ревізійної комісії) державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених 
законодавством 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 України. 
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 законодавством України. 
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 можу ть бути 
Членами (Головою) Ревізійної комісії (Уповноваженими особами Члена (Голови) Ревізійної комісії) 
Товариства, що провадить 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 (1 олови). 
Ревізійної комісії"). 
9.4.11. Члени (Голова) 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.Строк дії повноважень Ревізійної комісії 
9.5.1. Строк дії повноважень Ревізійної комісії визначається законодавством України та ним С таз утом. 
9.5.2. Повноваження Ревізійної комісії дійсні протягом 3 (трьох) років з дати її обрання Загальними 
зборами, а у випадку дострокового припинення повноважень Ревізійної комісії - до її відкликання га 
обрання нового складу Ревізійної комісії на наступних Загальних зборів. 
У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Ревізійної комісії, зо 
повноваження Ревізійної комісії подовжуються до її відкликання та обрання нового складу на 
призначених Загальних зборах. 
9.5.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Члена (Іїїаовн) 
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, цим Статутом. Положенням 
про Ревізійну комісію та договорами (контрактами), 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 . да чо 
письмової заяви Члена (Голови) Ревізійної комісії або, у разі неможливос ті підписання Членом (І с.лоіюкЛ 
Ревізійної комісії такої заяви, докумен та від медичної установи; 



• 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 Наїлядовою радою 
відповідного документа, шо згідно з чинним законодавством встановлює такий фак т: 
• 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) Наглядової ради), членом 
Лічильної комісії та Корпоративним секретарем; 
• Уповноважена особа Члена (Голови) Ревізійної комісії перебуває у трудових відносинах з 
Товариством (обіймати 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 (Голови) Ревізійної комісії є особою, яка має непогашену судимість за 
злочин проти 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 законодавс твом 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 обирают ь Голову Ревізійної комісії, 
а у випадку не досягнення згоди, Голову Ревізійної комісії призначає Наглядова рада. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради 
вирішення питань, зазначених в абзаці 2 цього підпункту може бути передано на вирішення Загальними 
зборами. 
Уразі прийняття Наглядовою радою рішення про передачу вирішення питань, зазначених в 2 абзаці цього 
підпункту, на вирішення Загальних зборів, Наглядова рада має скликати Позачергові загальні збори в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Заіадьиі 
збори. 
9.5.7. У випаду зменшення кількісного складу Ревізійної комісії до однієї особи Товариство на вимогу 
Ревізійної комісії має скликати Позачергові Загальні збори з включенням до порядку денною таких зборів 
питання про відкликання та обрання Ревізійної комісії. 
9.6. Порядок робота Ревізійної комісії 
9.6.1. Ревізійна комісія скликає чергові засідання не рідше одного разу на квартал. 
Чергові засідання Ревізійної комісії оформлюється протоколом засідання. Обов'язок забезпечення 
підготовки протоколу чергового засідання Ревізійної комісії покладається на її Голову. І Іроюкол 
чергового засідання Ревізійної комісії має 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 І Іравліиня та/або 1 Іаі дядової 
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 одного з членів Ревізійної комісії. Наглядової ради чи за ініціативою акціонерів, які 
володіють більш ніж 10% голосів. 



Порядок скликання та проведення позачергового засідання Ревізійної комісії здійсшосівся згідно 
Положення Про Ревізійну комісію. 
Позачергові засідання Ревізійної комісії оформлюється протоколом засідання в порядку та строки зі і.шо 
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. 
9.6.7. Правління мас забезпечити Ревізійній комісії доступ до документів, інформації та відомостей, які 
необхідні для здійснення перевірки (планової, спеціальної) в обсягах, що затверджені Наглядовою радою. 
9.7. Функції Ревізійної комісії 
9.7.1. Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства І 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, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 
• Перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному 
законодавству, цьому Статуту та внутрішнім положенням Товариства; 
• Перевірки 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 дтя органів 
управління Товариством; 
• Аналізу відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам 
чинного законодавства; 
• Подання звітів нро результати перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді га надання 
рекомендацій на підставі цих звітів; 
• Надання Загальним зборам або Наглядовій раді рекомендацій щодо відбору незалежних ауди торів. 
• Інших питань відповідно до плану перевірок. 
9.7.2. Надання пропозиції щодо вдосконалення фінансово-господарської діяльност і Товарист ва. 
9.7.3. Кожний член Ревізійної комісії може реалізовувати всі надані йому законодавством України, цим 
Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію права та функції. 
9.7.4. Кожний член Ревізійної комісії повинен викопувати 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 діяльност і Товарист ва в порядку га 
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 діяльності 
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 діяльності 
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. Здійснювати спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно 
законодавства України, цього Статуту, Положення нро 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 підтверджувати достовірність та 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. Зберігати документи, пов'язані з діяльністю Ревізійної комісії Товариства. 
9.8.12. Діяти в 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 
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 має 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 Товариства. 
9.9.8. Здійснювати спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товарис тва. 
9.9.9. Реалізовувати інші права, що надані ній законодавством України, цим Статутом. Положенням про 
Ревізійну комісію та іншими внутрішніми положеннями (докумен тами) 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 урахуванням положень цього 
Статуту) з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або рішенням 
Загальних зборів. 
Голова Ревізійної комісії (Уповноважена особи Голови Ревізійної комісії) має мати вищу освіту. 
9.10.2. Голова Ревізійної очолює Ревізійну комісію, організує її робо ту та виконання завдані) та функцій, 
забезпечує виконання обов'язків та реалізацію прав, покладених та наданих Ревізійній комісії 
законодавством України, цим Статутом, та Положенням про Ревізійну комісію. 
9.10.3. Голова Ревізійної комісії: 
• Організовує робочу Ревізійної комісії; 
• Забезпечує регулярну роботу Ревізійної комісії; 
• Скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; 
• Організовує на засіданнях ведення протоколу засідання Ревізійної комісії: 
• Підписує від імені Ревізійної комісії листи, озернення, запрошення, тощо відповідно Положення 
про Ревізійну комісію; 
• Забезпечує координацію та взаємодію з Наглядовою радою, 1 Іравліпням 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 і олові 
Ревізійної комісії законодавством України, цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію, контрак том. 
и\р укладений із Головою Ревізійної комісії та іншими внутрішніми положеннями (документами) 
Товариства. 
9.11. Прийняття 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 проголосував Голова Ревізійної комісії. 



9.11.3. У випадку відсутності Голови Ревізійної комісії при 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 Товарист ва 
9.12.1. Ревізійна комісія повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства 
України, цього Статуту та Положення 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 має бути оформлений т а 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 підписуєт ься всіма її членами. 
• Звіт Ревізійної комісії має містити наступну інформацію, зокрема, але не виключно: 
• Кількісний та особовий склад Ревізійної комісії; 
• Інформацію про Голову та 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, що буди предметом позачергових засідань. 
Висновки, що були зроблені на засіданнях; 
• Інформацію про проведені перевірки фінансово-господарської діяльност і Товариства, в т ому числі 
спеціальні. Перелік питань, що досліджували у ходів перевірок. Висновки щодо здійснених перевірок: 
• Інша інформація за доцільністю. 
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 повніші діят и в інт ересах 
Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. 

10. П Р А В Л І Н Н Я 
10.1. Правління є органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товарист ва. 
10.2. Правління обирається у кількості 3 (т ри) 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), що 
укладається з кожним Членом Правління, в тому числі з її Головою. 
10.4. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, 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 с 
членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Член (Голова) Правління маю ть маги вищу освіту. 
10.8. Обрання Правління 
10.8.1. Призначення членів Правління, обрання Голови Правління цим Статутом віднесено до виключної 
компетеиції Нагл ядової ради. 
Правління (в тому числі Голова Правління) може бути обрано рішенням 'Загальних зборів 
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 цим Статутом віднесено 
до виключної компетенції Наглядової ради. Рішення, що передбачені цим абзацом можуть приймати 
Загальні збори. 
За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, або 
у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів, питання щодо обрання та 
припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняття рішення нро 
відсторонення Голови Правління та його членів від виконання повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління може бути передано на 
вирішення Загальними зборами. 
Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який укладатиметься з І 'оловою 
та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди цим Статутом віднесено до виключної 
компетенції Наглядової ради; 



За рішенням Наглядової ради, що оформлюється відповідним протоколом засідання Наглядової ради, або 
у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів питання щодо затвердження 
умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який укладатиметься з Головою та членами 
Правління, встановлення розміру їхньої винагороди може бути передано па вирішення Загальними 
зборами; 
В цьому випадку Наглядова рада має скликати Позачергові загальні збори в порядку (окрім випадку коли 
такі питання вже включені до порядку денного Загальних зборів), передбаченому чинним законодавством 
України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори для вирішення питання щодо відкликання за 
обрання нового складу Правління. 
Обрання Правління Товариства Загальним зборами акціонерів Товариства здійснюється виключно шляхом 
кумулятивного голосування. 
10.8.2. Голова Правління є Членом Правління. 
10.8.3. Повноваження Членів Правління дійсні з моменту їх призначення Наглядовою радою або обрання 
їх обрання Загальними зборами (з урахуванням положень цього Статуту) 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 або за рішенням 
Загальних зборів (з урахуванням положень цього Статуту). 
10.8.6. Підстави припинення повноважень Членів Правління Товариства встановлюються законом, цим 
Статутом, та Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Членами Правління. 
10.9. Обмеження щодо Правління 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 л 
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 га 
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 Правління не мають права розголошувати комерційну таємницю га конфіденційну 
інформацію про діяльність Товариства, крім випадків передбачених законодавством України. 
10.9.7. Членами Правління не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету міністрів, керівник.» 
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 можуть бути Членами Правління Товариства, що провадить цей вид діяльност і. 
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 конкурує 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 Правління цниїльноліравового 
договору такий договір є о п л а т и м . 
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 Правління дійсні з моменту її обрання Наглядової радою або Загальними зборами 
та діють протягом 3 (три) років. 
• Повноваження Правління припиняються за рішенням Наглядової ради або за рішенням Заіальних 
зборів (з урахуванням положень цього Статуту); 
• Дія договору (контракту) з Членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень. 
10.11.2. Дострокове припинення повноважень Правління 
• За власним бажанням Члена Правління за умови письмового повідомлення про це Товарист ва та 
Наглядової ради за два тижні; 
• В разі неможливості виконання обов'язків Члена Правління за станом здоров'я - повноваження 
припиняються з дати 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 мас 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 І Іравлінню стало 
це відомо. 
10.11.3. Наглядова рада має право припинити повноваження Правління (або його Члену) у випадку 
незадовільної оцінки діяльності Правління та/або Члену Правління, невиконання та/або неналежного 
виконання Членом Правління своїх обов'язків або передати вирішення цим пи тань Загальним зборам 
Під незадовільною оцінкою діяльності Правління розумієт ься: 
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 зби тків Товариству; 
накладено штрафи на Товариство; 
постраждала честь та ділова репутація Товариства; 
невиконання бюджетів Товариства. 
3) У випадку, якщо Правління не надає (або несвоєчасно надає), надає не в повному обсязі чи неналежним 
чином оформлені відомості (інформацію, документ) щодо діяльності Товариства, а також у випадку 
надання Правлінням недостовірних відомостей (чи приховування достовірних відомостей) 'щодо 
діяльності Товариства; 
4) За рішенням Наглядової ради або за рішенням загальних зборів (з урахуванням положень цього Ста ту і у 
та внутрішніх положень (документів) Товариства); 
5) У випадку прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами відповідного рішення про дост рокове 
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. 
Наглядова рада може призначити новий склад Правління або скликати Позачергові загальні збори 
акціонерів Товариства для обрання нового складу Правління. 
10.11.4. Повноваження Правління припиняються після спливу с троку дії його повноважень. 
10.11.5. У випадку зменшення кількісного складу Правління Наглядова та/або неможливості виконання 
Головою Правління своїх обов'язків Наглядова рада обирає нового Члена Правління в порядку та строки 
згідно Положення про Правління. 
Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про призначення Позачергових загальних зборів 
акціонерів Товариства для відкликання та обрання нового складу Правління Товариства. Обрання 
Правління Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства здійснюється виключно шляхом 
кумулятивного голосування. 
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 договорів або контрактів, що укладаються з кожним Членом І Іравління, 



10.12. Компетенція Правління 
10.12.1. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законодавством України, 
цим Статутом, Положенням про 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 га 
рішень Наглядової ради та надання їх на затвердження І Іаглядовій раді; 
10.12.2.2. Розробка заходів, необхідних для виконання планів Товариства, та надання їх на узгодження 
Наглядовій раді та їх реалізація; 
10.12.2.3. Розробка договірної політики Товариства, розробка тарифів на роботи, послуги, товари га 
надання їх на узгодження Наглядовій раді: 
10.12..2.4. Розробка бюджетів Товариства на рік з розбивкою по кварталах та місяцях та надання їх па 
затвердження Наглядовій раді; 
10.12.2.5. Розробка штатного розкладу Товариства та 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 та 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 політики Товариства; 
10.12.2.13. Визначення на тендерній основі основних контрагент ів Товариства з постачанні товарів, робіт , 
послуг; 
10.12.2.14. Прийняття рішення про відкриття, закриття рахунків, в тому числі у цінних паперах, 
10.12.2.15. Здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства па підставі за тверджених бюджет ів: 
10.12.2.16. Здійснення розрахунково-банківських операцій на підставі зат верджених 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. Прийняття рішення про притягнення до відповідальност і працівників Товариства; 
10.12.2.20. Прийняття рішення про прийняття та звільнення працівників Товариства в рамках 
затвердженого штатного розкладу Товариства; 
10.12.2.21. Прийняття рішення про надання Наглядовій раді пропозицій та ініціатив щодо вдосконалення 
та поліпшення діяльності Товариства; 
10.12.2.22. Організація навчання працівників Товариства, підвищення кваліфікації фахівців Товарне гва: 
10.12.2.23. Організація ефективного управління грошовими потоками Товариства: 
10.12.2.24. Проведення переговорів з потенційними постачальниками товарів, робі т, иослуї. та проведення 
переговорів зі споживачами товарів, робі т, послуг; 
10.12.2.25. Розробка, затвердження та реалізація рекламної політики Товариства па підставі зат вердженого 
бюджету Товариства; 
10.12..2.26. Здійснення інших повноважень відповідно чинного законодавства України та Статуту 
Товариства. 
10.13. Права Правління 
10.13.1. Правління (Толова та/або Члени Правління) в межах своєї компетенції має право реалізовувати усі 
права, що надані йому чинними законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління га 
іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
10.13.2. Правління (Головата/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 Товарист ва. 
10.13.4. Правління має право вимагати скликання Загальних зборів у разі порушення провадження про 
визнання Товариства баггкрутом або необхідності вчинення значного правочину. 
М)A3.5. Правління (Голова та/або Члени Правління) мають право бути прису тніми 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 (Головата/або Члени Правління) за запрошенням Ревізійної комісії мають право були 
присутніми на засіданнях Ревізійної комісії. 
10.13.8. Члени Правління 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 Правління 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 1 Іравління. 
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 па його вимогу мас бутті викладена у 
протоколі засідання Правління. 
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 звітів та пояснень від співробітників Товариства щодо їхньої діяльності. 
10.13.16. 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 Правління має право діяти від імені Товариства, відповідно рішень Правління іа'розподілу 
функцій між Членами Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правовики від 
імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства виключно на підставі довіреності, шо 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 підставі виданої йому Головою Правління 
довіреності, застосовуються норми цього Статуту та Положення про Правління, а також всі інші вимоги, 
встановлені внутрішніми положеннями (документами) Товариства та чинним законодавством України. 
У випадку призначення Членом Правління особи, що виконує обов 'язки Голови Правління до нього 
застосовуються усі повноваження, права, обов'язки та функції Голови Правління. 
10.13.18. 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 І Іравління. 
10.14 Засідання Правління 
10.14.1. Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою будь-якого члена Правління. 
Наглядової ради (Члена Наглядової 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 1 Іоложсння про ! [равлншя. 
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 у часть у чергових засіданнях І Іравління 
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 профсшЛКОІЮГО 300 ІНШОЮ 

уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового 
колективу. 
10.14.8. Чергові засідання Правління проводяться в міру необхідності згідно плане, але не рідше одного 
разу на місяць. Кількість та періодичність позачергових засідань Правління (для вирішення окремих 
питань) не обмежується. 
10.14.9. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради (Члена Наглядової 
ради), будь-якого члена Правління, на вимогу Наглядової ради, що є наслідком вимоги скликання 
позачергових засідань Правління Ревізійною комісією в порядку згідно Положення про Правління 
10.14.10. Правління забезпечує зберігання усіх документів, що пов 'язані з його діяльністю. 
10.14.11. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участ ь 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. На засіданні Правління кожний Член Правління має один голос. 
10.14.14. За підсумками засідання Правління складається протокол. 
10.14.15. Засідання Правління проводяться в порядку'та з дотриманням процедури згідно Положення про 
Правління. 
10.14.16. На засіданні Правління головує Голова Правління (або особа, що викопує йоГо обов'м ш і ) . 



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 у д в о х оригінальних примірниках. 
10.14.18. Засвідчена Товариством копія протоколу засідання Правління може надаватися Членам 
Правління протягом 2 робочих днів з дати 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 вимоги, 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. 
10.14.20. Засідання Правління або розгляд окремого питання за його рішенням може фіксуватися 
технічними засобами. 
10.14.21. Засідання Правління проводяться за місцезнаходженням Товариства. 
10.15. Обов'язки Правління 
10.15.1. Правління має виконувати всі обов 'язки покладені на нього законодавством України, ним 
Статутом, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради. Положенням про Правління, іншими 
внутрішніми положеннями (документами) Товариства. 
10.15.2. Правління має діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог чинного законодавства 
України, цього Статуту, Положення про Правління та інших внутрішніх положень (документів) 
Товариства. 
10.15.3. Діяльність Правління направлена на збільшення прибутку Товариства та має забезпечити 
прибутковість Товариства. 
10.15.4. 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 рішень Загальних зборів 
• Організація виконання рішень Загальних зборів; 
• У випадку прийняття рішення Загальними зборами про викуп акцій у акціонерів Товариства за їх 
згодою. Правління має 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 па отримання дивідендів та 
забезпечити виплату дивідендів акціонерами Товариства в порядку іа строки 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 ради 
• Організація виконання рішень Наглядової ради; 
• У випадку прийняття рішення Наглядовою радою про 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 р ішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів порядку та 
строки, визначені чинним законодавством України: 
• Забезпечити прийняття від акціонерів Товариства пропозицій до порядку денного оголошених' 
Загальних зборів, проектів р ішень Загальних зборів, нових кандидатів до органів управління Товариства, 
надання таких пропозицій на 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 Ревізійної комісії брати участь у засіданні Ревізійної комісії: 
10.15.5.5. Доступ до інформації та 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 конфіденціальпу інформацію 
Товариства; 
• На вимогу інших осіб на отримання інформації щодо Товариства, надавати гаку інформацію ч 
дотриманням вимог Положення про інформаційну політику та про комерційну таємницю і конфіденційну 
інформацію Товариства та чинного законодавства України; 
• Забезпечення зберігання комерційної таємниці та конфідепціальпої інформації, дотримання 
режиму використання інформації з обмеженим доступом, інсайдсрської інформації відповідно і Іоложепия 
про інформаційну політику та про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; 
• Правління має забезпечити доступ незалежного аудитора та Ревізійну комісію до всіх документів, 
необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Обеяі доступу до 
документів Товариства визначається Наглядовою радою: 
10.15.5.6. Засідання Правління 
• Забезпечення використання права бути присутніми на засіданнях Правління Членів Наглядової 
ради, Ревізійної комісії, аудитора Товариства, інших посадових осіб та працівників Товариства (у разі 
доцільності), а також представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу: 
10.15.5.7. Правочин 
• Правління має протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливіс ть вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину у 
вчиненні якого є 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 па 
головного бухгалтера Товариства щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності: 
10.15.5..9. Ознайомлення акціонерів з документами Товариства 
• У випадку відсутності Корпоративного секретаря Правління мас забезпечити надання акціонеру па 
його вимогу завірені підписом уповноваженою особи Товариства та печаткою Товариств:! 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 Інтернет. на якій у порядку, 
встановленому Національною комісією з цінних паперів у фондового ринку, розміщується інформація, що 
підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України: 
• На вимогу акціонерів або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити 
надання переліку афілійованих осіб та відомостей про належні їм акції Товариства; 
• Забезпечення розкриття інформації відповідно до законів України; 
10.15.5.11. Фінансово-господарська діяльність. Плани, 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 Загальними зборами напрямків діяльності р о з р о б и т и т а н а д а т и н а 
затвердження Наглядовій раді бюджет Товариства на рік з розбивкою по кварталах та місяцях в 'порядку 
та строки згідно Положення про Правління. 

• Надавати Наглядовій раді на затвердження звіт про виконання поточних планів діяльності 
Товариства та звіт про виконання бюджету Товариства за звітній період в порядку та строки згідно 
Положення про Правління; 

• Надання Наглядовій раді протокол засідання Правління протягом 3 робочих днів з дати його 
проведення; 



• Надання на вимогу представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, Я К И Й підписав колективний договір В І Д Імені трудового колективу. Д Л Я О'іНаЙОМЛСНПЯ 
протокол засідання Правління (надає засвідчену Т овариством копії протоколу засідання Правління); 
• У разі необхідності надання Наглядовій раді на затвердження коригування поточних план га 
бюджетів Товариства в порядку та строки згідно Положення про Правління; 
• Внесення коригування в поточні плани та бюджету Товариства на підставі висновків Наглядової 
ради та Ревізійної комісії в порядку та строки згідно Положення про Правління: 
• Надання на затвердження Наглядовій раді принципів організаційно-управлінської структури: 
• Надання на узгодження Наглядовій раді штатного розкладу Товариства; 
• Отримання згоди Наглядової ради (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, корпоративних прав, тощо, на суму що перевищує 10 000 (деся ть 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)застави чи іпотеки, в 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 СІ11Л за офіційним курсом, який діє в 
Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найом) 
такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчипяіи самостійно (без 
будь-яких погоджень); 
5) Щодо отримання в оренду (найом), суборенду майна, крім правочинів щодо отримання в оренду 
(найом) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти 
самостійно (без будь-яких погоджень); 
6)отримання та/або надання позики, позички, кредиту, фінансової допомоги третім особам, інших 
правочинів щодо виникнення у Товаристві боргових зобов'язань; 
7) Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до таких) 
(укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, шо 
сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який 
діє в Україні на момент укладення 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 CLL1A за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого 
правочину. Укладання взаємопов'язаних між собою правочинів, або прирівняних до таких. Для цілей 
цього пункту взаємопов'язаним визнається правомин, який вчинений з одним й тим самим контрагентом 
протягом короткого часового строку (календарний місяць), та/або на ідентичні чи аналої ічні 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 Товариства 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; 
1 1) Отримання згоди Наглядової ради на здійснення операцій заліку взаємних вимог. 
У випадку, якщо 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 новій редакції не вимагається. Таке рішення Наглядової ради є обов'язковим 
для виконання Правлінням. 
10.15.6. Забезпечення виконання затверджених планів, бюджетів Товариства. Надання пояснення 
Насааїїовій. qaoi шоао звітів про виконання затверджених планів, бюдже тів 1 оварнс тва. 

ц ь о г о С ї а т у т у м а е б у т и затверджений т а » о f m w m 
10.15.7. Кожний документ, якии 
Наглядовою радою без підпису (Затвердження та/або Узгодження") Наглядової ради є недійсним 

Правління повинно и а ^ ^ І Л а ^ ^ н н я та узгодження Нш-Л»мовій " 
гідно цього Статуту та Положення про Правління та Положення про Наглядову раду ш д д я м н д ь зт 

зат Г р д ж е н н ю та/або узгодженню Наглядовою радою затверджуються/узгоджуються Наглядовою радою 



згідно Положення про Правління та Положення про Наглядову раду. 
10.15.8. На вимогу Наглядової ради та/або Загальних, зборів Правління негайно (протягом 3 робочих днів.) 
надає документи, поточну та будь-яку іншу інформацію щодо фінансово'-господарської та іншої діяльності 
Товариства згідно відповідного запиту. 
На вимогу Ревізійної комісії Правління негайно надає документи, погонну та будь-яку іншу інформацію 
щодо фінансово-господарської та іншої діяльності Товариства в обсягах встановлених Наглядовою радою. 
10.15.9. Підсумки голосування доводяться Товариством до відома акціонерів протягом 10 робочих днів 
шляхом направлення акціонерам поштового відправлення або у інший спосіб за рішенням Наглядової 
ради Товариства. 
10.15.10. Правління зобов'язане нести (виконувати) інші обов'язки, покладені на неї Загальними 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 урахуванням положень цього Статуту) з числа 
фізичних осіб - Членів Правління простою більшістю голосів або рішенням Загальних зборів 
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 тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочиии (з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Статутом. Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління га 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 га реалізує усі права, що 
покладені на нього цим Статутом, Положенням про Правління, контрактом, що укладений із Головою 
Правління, іншими положеннями (документами) Товариства та чинним законодавст вом України. 
10.16.2. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління та 
за погодженням із Наглядовою радою його повноваження здійснює один з Членів Правління. Таке 
рішення Правління надається для погодження Наглядовій раді в порядку та строки згідно Положення про 
Правління. Наглядова рада в цьому випадку може скликати Позачергові загальні збори акціонерів 
Товариства 
10.16.3. Повноваження, функції, компетенція, права, обов'язки та обмеження Голови Правління 
визначаються контрактом, що 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. 
10.16.5. Голова Правління може проводити процедуру санації Товарист ва за рішенням Загальних зборів. 
10.17. Взаємодія Товариства з акціонерами та/або інвесторами 
10.17.1. У випадку відсутності у Товаристві Корпоративного секретаря його обов'язки виконує Правління 
Товариства в порядку згідно Положення про Правління. 
10.18. Підзвіт ність 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 підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді. 
10.18.3. Правління звітує Наглядовій Раді про свою діяльність в порядку, що передбачений Положенням 
про Правління. 
Правління має надати Наглядовій раді звіт Правління, який має бути затверджений Загальними зборами, 
на узгодження Наглядовою радою в порядку та строки згідно Положення про Правління. 
10.18.4. Правління звітує Загальним зборам відповідно оголошеного порядку денного Загальних зборів. У 
випадку, якщо порядок денний передбачає звіт Правління, Правління має забезпечити підготовку' та 
наявність відповідного звіту для ознайомлення з ним акціонерами (представниками акціонерів) у строки, 
передбачені чинним законодавством України. Звіт Правління Товарист ва за звіт ний рік має бути наявним 
для ознайомлення в день опублікування повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, якщо 
порядком денного передбачений звіт 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 того, що ці дії будут ь 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 рада мас 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. 

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІЬ 
11.1. Посадові особи Товариства це - Голова та Члени Наглядової ради. Голова іа Члени Правління. 
Голова та Члени Ревізійної комісії, а також Голова з'а 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 вимої 
законодавства, положень цього Статуту, Положень про Органи Товариства та інших положень 
(документів) Товариства. 
! 1.5. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані 1 овариству 
своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. 
11.6. Посадові 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 рала 11 ' аюва 
та/або Члени): 
• Несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями 
(бездіяльністю), згідно 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 бу ти 
притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності; 
• При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, 
здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно, 
• Є 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 банкрутства, встановлену чинним законодавством України. 

12. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ 
12.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів »:, 
Товариства. 
12.1.1. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаз кової емісії. 
12.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціоиеру надається однакова сукупність прав, 
включаючи права на: 
12.2.1. Участь 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 надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 
Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 
12.4. Переважним правом, акціонерів визнається: 
12.4.1. Право акціонера-власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції 
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості прос тих акцій: 
12.4.2. Переважне право надається акціонеру-власпику простих акцій у процесі приватного розміщення 
обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. 

12.4.3. Не пізніше ніж за ЗО днів до початку розміщення акцій з паданням акціонерам переважного права 
Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації 
та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення ма< містити лапі про 
загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості 
цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеною 
права. 
12.4.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленні: 
строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошт и в сумі, або інше 
майно, яке дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути 
зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що 



ним придбаваються. Заява та перераховані кошти, та/або майно приймаються Товариством не пітніше 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 Загальних зборах, або про відчуження акціонером-
працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності па участь у 
Загальних зборах. 

13. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 
13.1. 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. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: 
13.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства: 
13.1.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльніс ть Товариства. 
13.2. Статутом Товариства може бузи передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за 
яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і 
псредбачасгься відповідальність за його недотримання. 
13.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавс твом. 

14. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ ( ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 
14.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважаєт ься Посадова . особа 
Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), браг, сестра, 
діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товарис тва, 
членам її сімТ. становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї 
володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або 
окремо) відповідає принаймні одній із ннжченаведених 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 Товариства (Посадових осіб 'Товариства) або від 
особи, яка є стороною правочину; 
3) Внаслідок такого правочину придбаває майно; 
4) Бере участь у правочині 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 у неї такої заінтересованості 
14.2. Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно 
правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: 
1) Предмет правочину; 
2) Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; 
3) Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання 
робіт, надання або отримання послуг; 
4) Особу, яка має 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 прийнятті рішення щодо вчинення такої ' : 
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 виносит ься па розгляд Загальних зборів. 
14.6. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину. 
14.7. Положення цього розділу цього Статуту ие застосовуються у разі: 
1) Реалізації акціонерами переважного права відповідно Закону: 
2) Викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно Закону: 
3) Виділу та припинення Товариства: 
4) Надання Посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афідійованимн 
особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки 
(у тому числі майнової поруки), 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 правочином, вчиненим з порушенням вимог 
цього розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину. 



15. ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 
15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його 
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини працівника з Товариством. 
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 законодавс твом України. 
15.4. Внутрішніми положеннями (документами) Товариство може встановлювати додаткові (крім 
передбачених чинним законодавством) трудові та соніально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх 
окремих категорій. 

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА 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 Іовариства 
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. У 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 па 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 товариств-
правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. 
16.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції 
товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. 
16.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в час тки (паї) підприємницького товариств,т-
правонасзупника та розподіляються серед його учасників. 
16.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і 
товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюєт ься виділ. 
16.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, що бере участь у злитті, 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 новоет вореної о (новоетворспнх) 
товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-
правонаступника (товариств-правонаступників). 
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 
Товариства. 
16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису 
про створення товариства, що виділилося. 
16.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до 
Єдиного державного 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, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 
виділі або перетворенні; 
16.9.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих 
грошових виплат акціонерам; 
16.9.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правоиастунником 
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 
ацщ^нємнкаь*азм.ч иіспк завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або 

перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. 
16.9.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, шо беру ть участь у злит ії 
або приєднанні. . , . 



16.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворені!:, 
повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або план} 
поділу (виділу, перетворення). 
16.10.1. Пояснення 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. 
16.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі 
(виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виносит ься питання про затвердження умов 
договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта новітні 
включати: 
а) Проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення): 
б) Пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення): 
в) Висновок незалежного експерта щодо умов з л и п я . приєднання, поділу або виділу \ випадках, 
передбачених законом: 
г) У разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті 
(приєднанні), затри останні роки. 
16.10.3. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного товариства, що бере участі у гаїгпі. 
приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злитая, приєднання, 
поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приї и п п т п ;.,ч0 

плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або 
розподільного балансу іу разі поділу та виділу). 
16.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із 
вищезазначених Товариств, повинні бути ідентичними. 
16.10.5. Протягом ЗО днів з д а т и прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного 
товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом " ч п т я 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 опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене 
рішення. Товар^сг» - зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фон . чи р • 
на якій його ак .: в -есено до біржового списку. 
16.10.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можу іь бути завершені ю »а іоіюд.чп.ч 
вимог, заявлених кредиторами. 
16.11. Добровільна іквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у 
зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мені, з якою воно 
створювалося, у погодку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами закоиодавс гва » 
урахуванням осе»' нвостей. встановлених законом. Інші підстави та порядок ліквідації І оварнства 
визначаються - іавством. 
16.11.1. Рішеній про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку 
ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після ш о н о ;еі .і.ч ; n " . 
кредиторів, вир.пують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом. 
16.11.2. З момеи у обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Паї іядон.ь р;; и> і.і 
Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягас «ітвсрджепніо 
Загальними зборами. 
16.11.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося з дати 
внесення ло Єлиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення 
Товариства в результаті його ліквідації. 
16.12. У раз? ліквідації платоспроможного Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів іадово іьняюіі.ся 
у такій черговості 
16.12.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування ніколи, запол;:!!'.-" ідідіамтл; 
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 іпату 
за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 
16.12.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових плат ежів): 
16.12.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; 
16.12.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями: 
16.12.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону 
«Про акціонерні товариства»; 
16.12.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій. 
16.12.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону І 'р • 
акціонерні товариства»; 
16.12.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товарів і па 
пропорційно до кількості належних їм акцій. 
16.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення ви мої кредиторів 
(акціонерів) попередньої черги. 



16.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами 
(акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості 
належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. 

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 
17.1. Товариство зобов'язане у десятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства 
відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, 
для внесення необхідних змін до державного реєстру. 
17.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у 
випадках, встан: злених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці 
зміни. 
17.3. У випадку, папо внаслідок внесення змін у законодавство окремі пункти цього Статуту будуть 
суперечити вказана^ - >гмативним актам, цей Статут застосовуватиметься у частині, що їм не суперечить. 

/Юрій Миколайович Косогов/ 

Секретар Т111 її м і зборів 
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Я, Б а л а ж М . В . , н о т а р і у с У ж г о р о д с ь к о г о м і с ь к о г о н о т а р і а л ь н о г о о к р у г у 
з а с в і д ч у ю с п р а в ж н і с т ь п і д п и с і в Косогова Юрія Миколайовича та Бородинець Олени 
Вікторівни , я к і з р о б л е н о у м о ї й п р и с у т н о с т і . 

О с о б у Косогова Юрія Миколайовича та Бородинець Олени Вікторівни, як і п і д п и с а л и 
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