
ЗАТВЕРДЖЕНО

Решениям р1чних Загальних збор1в акцюнер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮН ЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СУХА БАЛКА»
Протокол № 35 (13) вщ «16» квггня 2018 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СУХА БАЛКА»

(нова редакщя)

щентифжацшний код 

№ 00191329

м. Кривий Р1Г 

2018



ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА»
_______  _____________ СТАТУТ

1. ЗА ГА ЛЬШ  ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Цей Статут, що визначае порядок створення, д 1яльност1 та припинення ПРИВАТНОГО 
АКЦЮИЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» (надал! 4- «Товариство»), розроблений вщповщно до 
Цившьного кодексу Украши, Господарського кодексу УкраТни, Закошв УкраТни «Про акцюнерш товариства», 
«Про цшш папери та фондовий ринок», «Про Депозитарну систему Украши», «Про державне регулювання 
ринку ЦШНИХ папер1В в Укра'Гш» та шших законодавчих акт1в УкраТни.

Цей Статут Товариства Одентифкацшний код 00191329) е новою редакщею статуту, що 
зареестрований Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ Ради народних депутате, розпорядження № 5(2) -р  вщ 
13.01.95 року; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, 
зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ Ради , розйорядження № 812/2-р вщ 30.12.1996 р.; з 
урахуванням змш та доповнень до статуту зареестрованик Виконкомом Кривор1зько'Т мюькоТ Ради, 
розпорядження № 336\1-р вщ 13.06.1996 р.; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення 
в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ м1ськоТ Ради, розпорядження № 107-р вщ 
25.05.1998 р.; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, 
зареестрованих Виконкомом Кривор1зько'Т мюькоТ Ради 06.05.2000 р., номер запису 04052169Ю0030609; з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом 
Кривор13ькоУ мюькоТ Ради 28.05.2001 р., номер запису 04052169Ю0050107; з урахуванням змш та доповнень 
до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор13ькоТ мюькоТ Ради 
26.04.2004 р., номер запису 04052169Ю0090176; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом 
викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ Ради 17.02.2005 р., номер 
запису 12271050002000359; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, 
зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ Ради 04.07.2005 р. номер запису 12271050003000359; з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом 
Кривор1зькоТ мюькоТ ради 27.12.2005 р., номер запису № 12271050005000359; з урахуванням змш та 
доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ 
ради 10.05.2006 р., номер запису № 12271050006000359; з урахуванням змш та доповнень до статуту, 
шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ ради 16.08.2007 р., 
номер запису № 12271050011000359; з урахуванням змш та Доповнень до статуту, шляхом викладення в 
новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор13ько'Т мюькоТ ради 29.01.2008 р., номер запису № 
12271050013000359; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, 
зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ ради 16.04.2008 р., номер запису № 12271050019000359; з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом 
Кривор13ько'Т мюькоТ ради 18.09.2008 р., номер запису № 12271050023000359; з урахуванням змш та 
доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ 
ради 26.03.2010 р., номер запису № 12271050029000359; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом 
викладення в новш редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ ради 01.04.2011 р., номер 
запису № 12271050038000359; з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш 
редакцп, зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ ради 13.03.2012р., номер запису № 
12271050043000359, з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, 
зареестрованих Виконкомом Кривор1зькоТ мюькоТ ради 15.03.2013р., номер запису № 12271050050000359, з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих державним 
реестратором реестращйноТ служби Криворпького мюького управлшня юстицп ДншропетровськоТ област1
29.11.2013 р. номер запису №12271050051000359, з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом 
викладення в новш редакцп, зареестрованих державним реестратором реестращйноТ служби Кривор1зького 
мюького управлшня юстицп ДншропетровськоТ област1 14.04.2014 р. номер запису №12271050053000359, з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення в новш редакцп, зареестрованих державним 
реестратором реестращйноТ служби Кривор1зького мюького управлшня юстицп ДншропетровськоТ област1
09.10.2014 р. номер запису №12271050057000359, з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом 
викладення у новш редакцп, зареестрованих державним реестратором реестращйноТ служби Кривор1зького 
мюького управлшня юстицп ДншропетровськоТ облает! 09.04.2015 р., номер запису № 12271050060000359, з 
урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом викладення у новш редакцп, зареестрованих приватним 
нотар1усом Кошляк Н.Е. 04.05.2016 р., номер запису № 12271050068000359, з урахуванням змш та доповнень 
до статуту, шляхом викладення у новш редакцп, зареестрованих приватним нотар1усом Кошляк Н.Е. 
21.04.2017 р., номер запису № 12271050072000359, з урахуванням змш та доповнень до статуту, шляхом 
викладення у новш редакцп, зареестрованих приватним нотар1усом С1чкар Б.В.28.12.2017 р., номер запису № 
12271050078000359.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (щентифкацшний код 00191329), до 
змши найменування мало назву - ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВРАЗ СУХА БАЛКА». 
Товариство е повним правонаступником всього майна, прав та обов’язюв ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА».
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ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (щентифкацшний код 
00191329), до змши типу мало назву - ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВРАЗ СУХА БАЛКА». 
Товариство е повним правонаступником всього майна, прав та обов’язюв ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА», яке до приведения свое!' д1яльност! у вщповщшсть з Законом 
Украши «Про акцюнерш товариства» мало найменування Вщкрите акцюнерне товариство «СУХА БАЛКА» 
Одентифкацшний код 00191329), яке було засноване вщповщно до Указу Президента Украши «Про 
корпоратизащю державних пщприемств» вщ 15.06.93 р. № 210/93, наказу Мшютерства економки УкраТни вщ 
16.05.94 р. № 47, наказу Мшютерства промисловост1 Украши вщ 31.05.94 р. №168 та наказу Ком1тету 
економки виконкому ДншропетровськоТ обласно'Т ради вщ 27.12.94 р. № 101 шляхом перетворення 
державного рудника «Суха Балка» у вщкрите акцюнерне товариство. На дату створення Засновником 
Товариства виступала держава, в особ| виконавчого комитету ДншропетровськоТ обласно'Т ради народних 
депутата.

Товариство е повним правонаступником майнових прав 1 обов'язюв щодо всього майна, включаючи 
нерухоме майно, вс1 шип активи та пасиви Товариства з обмеженою вщповщальшстю «ТОРГОВИЙ Д1М 
«СВРАЗРЕСУРС УКРА1НА», що реоргашзувалося шляхом приеднання до ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА», а також ус1х прав та обов’язюв Товариства з обмеженою 
вщповщальнютю «ТОРГОВИЙ Д1М «СВРАЗРЕСУРС УКРА1НА», у тому числг тих зобов’язань по 
вщношенню до його кредитор1в та боржниюв, яю оспорюються сторонами.

Товариство е повним правонаступником майнових прав 1 обов'язюв щодо всього майна, включаючи 
нерухоме майно, вс1 шпп активи та пасиви ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ 
«КРИВОР1Ж111АХТОБУД», що реоргашзувалося шляхом приеднання до ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СВРАЗ СУХА БАЛКА», а також ус1х прав та обов’язюв ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВЩПОВЩАЛЬНЮТЮ «КРИВОР1ЖШАХТОБУД», у тому числ! тих зобов’язань по вщношенню до його 
кредитор1в та боржниюв, яю оспорюються сторонами.

1.3. Назва Товариства:
Повна назва Товариства:
- укра'Тнською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».
- росшською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУХА БАЛКА».
- англшською мовою ■■ РШУАТЕ ЛОИЧТ-8ТОСК СОМРАNV «81ША ВАЬКА».
Скорочена назва Товариства:
- укра'Тнською мовою - ПрАТ «СУХА БАЛКА».
- росшською мовою - ЧАО «СУХА БАЛКА».
- англшською мовою - РЛ8С «811 НА ВАЬКА».
1.4. Оргашзацшно-правова форма Товариства- акцюнерне товариство.
1.5. Тип акщонерного Товариства -  приватне.
1.6. Мюцезнаходження Товариства:

УкраТна, Дншропетровська область, м. Кривий Р1г, вул. Конституцшна, буд. 5.
1.7. Товариство створене на невизначений строк.
1.8. Форма власносп -  приватна.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТН1СТБ ТОВАРИСТВА

2.1.Товариство е юридичною особою за законодавством УкраТни та набувае прав юридично'Т особи з 
моменту його державно!' реестрацп у порядку, передбаченому законодавством УкраТни.

У сво'Тй д 1яльност1 Товариство керуеться законодавством УкраТни, положениям цього Статуту, а також 
внутршшми правилами, процедурами, регламентами та шшими локальними правовими актами, прийнятими 
вщповщно до цього Статуту.

У раз1 подальших змш у законодавчих актах УкраТни цей Статут д1е в частшп, що не суперечить Тх 
1мперативним нормам.

2.2. Товариство мае самост1Йний баланс, иоточний та шш1 рахунки, банювських установах, круглу 
печатку 13 сво'Тм найменуванням укра'Тнською мовою та ф1рмовим (торговим) знаком, штампи, ф1рмов1 бланки 
та торговельну марку (знак для товар1в 1 послуг), а також 1НШ1 рекв1зити.

2.3. Товариство може в1дкривати рахунки в банювських установах шших держав у порядку, 
передбаченому чинним законодавством УкраТни.

Товариство вщкривае в установах банюв рахунки в нашональнш та шоземних валютах для 
розрахункових операщй як за мюцем свого знаходження, так 1 за м1сцем знаходження сво'Тх структурних або 
вщокремлених пщ роздш в (ф1л1й, представництв тощо). Товариство самостийно обирае банки для зд!йснення 
кредитно-розрахункових операщй.

2.4. Товариство в 1дповщае за сво'Тми зобов’язаннями ус1м сво'Тм майном, на яке вщповщно до 
законодавства УкраТни може бути звернуто стягнення.

Товариство не вщповщае за зобов’язаннями держави, так само 1 держава не вщповщае за 
зобов’язаннями Товариства.

Товариство не несе вщповщальносп за зобов’язаннями акцюнер^в. Акцюнери не вщповщають за 
зобов’язаннями Товариства г несуть ризик збитк1в, пов’язаних з д1яльнютю Товариства, у межах вартост! акцш,
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що Тм належать. У випадку пред’явлення кредитором Товариства вимог до акцюнера за зобов’язаннями 
Товариства акцюнер, який не повшстю оплатив акцп, вщповщае за зобов’язаннями Товариства у межах 
неоплачено'Т частини вартоеп належних йому акцш.

2.5. Товариство надшяеться цившьною правоздатшстю I дгездатнютю, може бути позивачем та 
вщповщачем у суд1.

2.6. Товариство мае право вщ свого 1меш укладати на територп УкраТни та за и межами будь-яи не 
заборонеш законом УкраТни договори (правочини) з будь-якими укра'Тнськими чи шоземними юридичними та 
ф^зичними особами, зокрема правочини щодо кугпвлыфодажу, подряду, страхування майна, перевезення, 
зберкання, доручення, комки тощо, займатися шшою комерцшною Д1яльнютю.

2.7. Товариство мае право самостшио здшснювати зоинIшньоекономIчнI операцп' р1зних вид1в, необхщш 
для реал1зацп статутних щлей та предмету д1яльност1 Товариства у порядку, визначеному законодавством 
УкраТни, в тому числ1 експортувати продукщю (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8. Товариство може створюваги самостийно 1 разом 13 шшими укра'Тнськими й шоземними юридичними 
1 ф|зичними особами на територГТ УкраТни та за ТТ межами господарсью товариства та шип пщприемства з 
правами юридично'Т особи; розмхщувати кошти на депозитш рахунки; залучати кредита; брати участь в 
асощащях, концернах, консорциумах та шших об’еднаннях; проводи™ операцп на товарних, фондових та шших 
б1ржах; випускати цшш папери, набувати прав власноеп на па'Т, акцп, облщаци та шип цшш папери.

2.9. Товариство мае право створювати як на територп УкраТни, так I за кордоном фш'Т, представництва та 
шип вщокремлеш пщроздши, вщкривата Тм рахунки як на територп УкраТни, так 1 за и межами, а також доч1рш 
пщприемства.

Створеш' Товариством вщокремлеш пщроздши можуть надшятися основними засобами та обшовими 
коштами, як1 належать Товариству.

Вщокремлен1 п1дроздши Д1ють на пщстав1 положень про них, затверджених Товариством, а доч1рш 
шдприемства -  на пщстав! с:татут1в, як! затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

ВI до кремле Н1 пщроздши Товариства не е юридичними особами й дпоть В1д його 1меш. Доч1рн1 
п1дприемства Товариства, що е юридичними особами, не вщпов1дають за зобов’язаннями Товариства, а 
Товариство не вщповщае за зобов’язаннями цих пщприемств, якщо шше не передбачено законодавством або 
статутами цих пщприемств.

Кер1вники вщокремлених гпдрозд1Л1в та доч1рн1х пщприемств призначаються в порядку, визначеному 
цим Статутом. Кер^вники вщокремлених пщроздш1в призначаються Товариством 1 дтоть на пщстав1 
дов1реностей, що видаються Товариством, а кер1вники доч1рн1х (пдприемств Д1ють на пщстав1 статут!в цих 
п1дприемств.

2.10. Майно Товариства становлять виробнит 1 невиробнич! фонди, а також шин цшност1, варт1сть 
яких вщображаеться в самостшному баланс! Товариства.

Товариство е власником:
майна, переданого йому засновниками та акцюнерами Товариства у власн1сть як вклади до статутного 
кашталу;
продукцп, вироблено'Т Товариством у результат! господарсько'Т д1яльност1; 
одержаних доход! в;
1ншого майна, набутого на п! дета в ах, не заборонених законом.

Ризик випадково'Т загибел1 або пошкодження майна, що е власнютю Товариства, несе Товариство.
Товариство мае право здшснювати володшня, користування, та розпорядження сво'Тм майном 1 

грошовими коштами, а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду 
(лизинг), у платне та безоплатне користування, обмшювати та здшснювати будь як1 шш 1 операцй' щодо 
вщчужеиия чи передач! у користування надежного йому на прав1 власност1 майна, зд|йспювати ф 1нансов1 
та/або майнов! пожертви, ф 1нансов1 допомоги та будь-як1 не заборонен1 д1ючим законодавством благодшш 
акцп.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ Д1ЯЛБНОСТ1 ТОВАРИСТВА

3.1. Метою д1яльност1 Товариства е одержання прибутку вщ зд 1Йснення виробничо-господарсько'Т, 
науково-приютадноТ, дослщницько-конструкторсько'Т, фшансово-економдчно'Т та 1ншоТ д!яльност1 у порядку та 
на умовах, що встановлеш чинним законодавством УкраТни та цим Статутом, задоволення потреб громадян, 
державних, приватних, шших пщприемств та оргашзацш в продукцп та послугах у сферах, визначених 
предметом д1яльност1 Товариства, забезпечення розвитку та зростання ефективносп виробництва, створення 
умов для високопродуктивноТ пращ' та реал1зацп на основ1 отриманого прибутку в 1нтересах акщонер1в 
Товариства, максим1заци добробуту акц1онер1в у випвдп зростання ринковоТ вартост! акцш Товариства, а 
також отримання акцюнерами дивщещцв.

3.2. Предметом д 1яльност1 Товариства е:
07.10 Добування зал1зних руд
25.11 Виробництво бу/пзельних металевих конструкщй 1 частин конструкщй
46.72 Оптова торпвля металами та металевими рудами
46.90 Неспешал13ована оптова торг1вля
01.11 Вирощування зернових культур (кр1м рису), бобових культур 1 нас1ння ол1Йних культур
01.12 Вирощування рису
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01.30 Вщтворення рослин
01.21 Вирощування винограду
01.24 Вирощування зерняткових та юсточкових фруктов
07.29 Добування руд шших кольорових метал1в
08.11 Добування декоративного та буд1вельного каменю, вапняку, ппсу, крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування шску, гравно, глин 1 каол!ну

- добування гравно та шску для промисловосп та буд1вництва
08.99 Добування шших корисних копалин та розроблення кар'ер1в, не вщнесених до шших 

угрупувань (дал1 н.вл.у.)
Включае добування шдземним та вщкритим способом:
- абразивних мг1тер1ал1в, азбесту, природного графггу, стеатиту (тальку), польового шпату тощо;
- дорогощнного камшня;
- кварцу, слюди тощо;
- природного асфальту та битуму;
- шших мшерал!в та матер1ал1в, не вщнесених до шших угруповань.

10.13 Виробництво м'ясних продукпв
10.20 Перероблення та консервування риби, ракопод1бних 1 молюсюв
10.85 Виробництво готово!' 1Ж1 та страв
10.32 Виробництво фруктових 1 овочевих союв
10.39 1нш1 види перероблення та консервування фрукт1в та овоч1в
10.41 Виробництво олп та тваринних жир1в
10.71 Виробництво хл!ба та хл1бобулочних вироб1в; виробництво борошняних кондитерських 

вироб1в, торт1в 1 тютечок нетривалого зберкання
10.72 Виробництво сухар1в 1 сухого печива; виробництво борошняних кондитерських вироб1в, торт1в 

та тютечок тривалого збернання
10.73 Виробництво макаронних вироб1в та под1бних борошняних вироб1в
11.01 Дистилящя, ректиф1кац1я та зм1шування алкогольних напо'Тв

Включае:
- виробництво зм1шаних спиртних напош тощо;
- зм1шування дистильованого спирту;
- виробництво нейтрального спирту (етанолу);
- виробництво дистильованих алкогольних напо'Тв (коньяку, кальвадосу тощо).

20.14 Виробництво шших основних оргашчних х1М1чних речовин 
11.05 Виробництво пива
11.07 Виробництво безалкогольних напо'Тв; виробництво мшеральних вод та шших вод, розлитих у 

пляшки
14.39 Виробництво шшого трикотажного та в'язаного одягу
14.12 Виробництво робочого одягу
14.14 Виробництво сгаднього одягу
16.10 Лкопильне та стругальне виробництво
16.23 Виробництво шших дерев'яних буд1вельних конструкщй { столярних вироб!в
16.24 Виробництво дерев’яно'Т тари
16.29 Виробництво шших вироб1в 13 деревини; виготовлення вироб1в з корка, соломки та рослинних 

матер1ал1в для плетшня
32.99 Виробництво 1НШОТ продукцп, н.вл.у.
17.11 Виробництво паперово'Т маси
17.12 Виробництво паперу та картону
17.29 Виробництво шших вироб1в з паперу та картону
58.13 Видання газет
58.19 1нш1 види видавничо'Т д 1яльност1
18.11 Друкування газет
18.12 Друкування шшо'Т продукцп
18.14 Брошурувально-пЕ1л1турна дгяльнють 1 надання пов'язаних з нею послуг
18.13 Виготовлення друкарських форм 1 надання 1нших пол1граф1чних послуг
18.20 Тиражування звуко-, в1деозапис1в 1 програмного забезпечення
20.51 Виробництво вибухових речовин
22.21 Виробництво плит, лжлтв, труб 1 профш в 13 пластмас
22.23 Виробництво буд1вельних вироб1в 13 пластмас
23.41 Виробництво господарських 1 декоративних керам1чних вироб1в
23.61 Виготовлення вироб1в тз бетону для буд1вництва
23.62 Виготовлення вироб1в 13 ппсу для буд1вництва
23.70 Р1зання, оброблення та оздоблення декоративного та буд!вельного каменю 
28.92 Виробництво машин 1 устаткування для добувно'Т промисловост! та буд1вництва
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28.99 Виробництво шших машин 1 устаткування спещального призначення, н.вл.у.
26.20 Виробництво комп'ютер1в 1 перифершного устаткування
27.11 Виробництво електродвигушв, генератор1в I трансформатор1в
33.20 Установления та монтаж машин 1 устаткування

Включае монтаж електророзподшьноТ та контрольно'Т апаратури.
Включае монтаж устаткування зв'язку.
Включае монтаж 1ншого електричного устаткування, не вщнесеного до шших угруповань.

27.12 Виробництво електророзподшьчо'Т та контрольно'Т апаратури
33.14 Ремонт 1 техшчне обслуговування електричного устаткування
27.32 Виробництво шших вид1в електронних 1 електричних провод1в та кабел1в
33.13 Ремонт 1 техшчне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

Включае техшчне обслуговування 1 ремонт електронно'Т передавально'Т апаратури профеа иного 
призначення.

26.11 Виробництво електронних компонентов
Включае виробництво гол) во к (зчитування сигналу, запису, вщтворення/запису тощо), голок 
фонограф1в.

33.12 Ремонт 1 техшчне обслуговування машин 1 устаткування промислового призначення 
Включае ремонт 1 техшчне обслуговування устаткування для вир1внювання та балансування 
шин; балансувального устаткування (кр1м устаткування для балансування колю), точних 
прилад1в (кр1м оптичних) для слюсар1в 1 мехашкш.

31.09 Виробництво 1нших мебл1в
31.01 Виробництво мебл1в для оф ш в 1 пщприемств торпвл 1
31.02 Виробництво кухонних мебл1в
32.12 Виробництво ювел1рних 1 под1бних вироб1в
38.31 Демонтаж (розбирання) машин 1 устаткування

Включае отримання неметалево'Т вторинно'Т сировини в результат! розбирання машин та 
устаткування, що вийшли з ладу.

38.32 Вщновлення вщсортованих вщход1в
35.11 Виробництво електроенергп
35.12 Передачаелектроенергп
35.13 Розподшення електроенерп'Т
35.14 Торг1вля електроенерпею
35.30 Постачання пари, гарячо'Т води та кондицшованого пов1тря

Включае надання послуг 13 центра,’пзованого опалення будинк1в.
43.11 Знесення
43.12 Шдготовч1 роботи на буд^вельному майданчику 

Включае:
- розчищення буд1вельних майданчиюв;
- землян] роботи;
- шдготовку дшянок для прничих роб1Т;

43.13 Розвщувальне бур1ння 
Включае:
розвщувальне бур ння та свердл1ння, вщбирання зразюв пор:д для буд1вельних, геоф1зичних, 
геолопчних та шших под1бних цшей

41.20 Буд1вництво житлових 1 нежитлових буд1вель
Включае зведення буд1вель 31 зб1рних конструкщй на м!сщ ведения роб1т.

42.22 Буд1вництво споруд електропостачання та телекомун1кащй
42.99 Буд1вництво шших споруд, н.вл.у.

Включае буд1вництво промислових буд1вель та споруд пщприемств енергетики, 
прничодобувно'Т та металург1Йно'Т промисловост1.

43.91 Покр1вельш роботи
43.99 1нип спещал13ован1 буд1вельш роботи, н.вл.у.

Включае установления сталевих елемент1в невласного виробиицтва, гнуття сталево'Т арматури, 
надання в оренду буд1вельних машин, механ1зм 1в та устаткування з оператором, зокрема, 
пщшмальних кран1в.

42.21 Буд1вництво трубопровод1в
Включае буршня та буд1вництво водяних свердловин 1 колодяз1в.
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43.21 Електромонтажш роботи
Включае монтаж в буд^влях та в шших буд1вельних об'ектах:
- електропроводки та електроарматури;
- систем телекомушкацп, будинкових та супутникових антен, пожежно'Т та протизламно'Т 
сигнал1зацй;
- електричних колектор1в сонячно'Т енерпТ;
- л 1чильник1в електроенергп;
- монтаж, загальний ремонт 1 техшчне обслуговування систем осв1тлення та сигнал1зацп для 
вулиць, автомобшьних дорн, зал1зниць, аеропорпв, порпв.

43.29 1нш1 буд1вельно-монтажш роботи
Включае монтаж, загальний ремонт 1 техшчне обслуговування в буд1влях або шших буд1вельних 
об'ектах арматури та прилад!в, не вщнесених до шших угруповань (жалюзI, наметав, свгглових 
вивюок);
- установления огорож та грат

43.22 Монтаж водопровщних мереж, систем опалення та кондицюнування 
Включае також установления л1чильниюв води, установления л^чильниюв газу.

43.31 Штукатурш роботи
43.32 Установления столярних вироб1в

Включае внутренне озлобления примщень, таке як улаштування стш, обшивка стш 
дерев’яними панелями, установления пересувних перегородок тощо

43.33 Покриття шдлоги й облицювання стш
Включае покривання шдлоги килимами, лшолеумом, включаючи покриття з гуми та 
пластмаси; облицювання шдлоги та стш тераццо, мармуром, граштом, шифером тощо 
оклеювання стш шпалерами

43.34 Малярш роботи та склшня
Включае роботи з оновлення та ремонту

43.39 1нш1 роботи 13 завершения буд1вництва
45.11 Торпвля автомоб1лями та легковими автотранспортними засобами

Включае оптову торпвлю та посередництво в торпвл 1 новими та уживаними транспортними 
засобами:
- пасажирськими автомобшями, у т.ч. спещал1зованими пасажирськими автомобшями, такими 
як машини швидкоТ допомоги, м1кроавтобуси тощо;
- автомобшями-всюдиходами (вагою, що не перевищуе 3,5 тонн).

45.19 Торпвля 1ншими автотранспортними засобами
Включае оптову торпвлю та посередництво в торпвл 1 новими та уживаними транспортними 
засобами:
-вантажними автомобшями, причепами 1 нашвпричепами;
-транспортними засобами для кемпшгу, такими як житлов1 автофургони; 
-автомобшями-всюдиходами (вагою понад 3,5 тонн).

45.20 Техшчне обслуговування та ремонт автотранспортних засоб1в
45.31 Оптова торпвля деталями та приладдям для автотранспортних засоб1в
45.32 Роздр1бна торпвля деталями та приладдям для автотранспортних засоб1в
45.40 Торпвля мотоциклами, деталями та приладдям до них, техшчне обслуговування 1 ремонт

МОТОЦИКЛ 1В

Включае оптову торпвлю, посередництво в торпвл! мотоциклами, аеросанями, сшгоходами, 
моторолерами, мопедами, деталями та приладдям до них; 
техшчне обслуговування та ремонт

47.30 Роздр1бна торпвля пальним 
Включае:
- роздр1бну торпвлю  оливами, мастилами та холодильними рщ инами для автом обш в, 
МОТОЦИКЛ1В тощо;
-  Д1ЯЛЬН1СТЬ АЗС.

4 6 .1 2  Д 1яльнють п о с е р е д н и к 1 в  у  т о р п в л 1 п а л и в о м , р у д а м и , м е т а л а м и  т а  п р о м и с л о в и м и  Х1м 1ч н и м и  
р е ч о в и н а м и

35.23 Торг!вля газом через м1сцев1 (локальн1) трубопроводи
46.13 Д1яльн1сть посередииив у торг1вл1 деревиною, буд1вельними матер1алами та сан1тарно- 

техшчними виробами
4 6 .1 5  Д 1яльи1сть п о с е р е д н и к 1в у  т о р п в л 1 м е б л я м и , г о с п о д а р с ь к и м и  т о в а р а м и , з а л 1з н и м и  та  1н ш и м и  

м е т а л е в и м и  в и р о б а м и

46 .17 Д^яльшсть посередник1в у торпвл 1 продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.22 Оптова торпвля кв!тами та рослииами

Включае оптову торпвлю бульбами I кв1тковими бульбами, саджанцями чи прищепами
46.19 Д 1яльн1сть посередник!в у торпвл! товарами широкого асортименту
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46.23 Оптова торпвля живими тваринами
46.31 Оптова торпвля фруктами й овочами
46.32 Оптова торпвля м'ясом ] м'ясними продуктами
46.33 Оптова торпвля молочиими продуктами, яйцями, харчовими ол^ями та жирами
46.34 Оптова торпвля напоями

Включае оптову торпвлю пивом, лжеро-горшчаними та алкогольними виробами
46.35 Оптова торпвля тютюновими виробами
46.36 Оптова торпвля цукром, шоколадом 1 кондитерськими виробами
46.37 Оптова торпвля кавою, чаем, какао та прянощами
46.38 Оптова торпвля шшими продуктами харчування, у тому числ1 рибою, ракопод1бними \ 

молюсками
46.39 Неспещагпзована оптова торпвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.41 Оптова торпвля текстильними товарами

Включае оптову торпвлю пряжею, тканинами, постшьною та столовою бтизною , 
галантерейними товарами: швацькими голками, нитками тощо

46.42 Оптова торпвля одягом \ взуттям
Включае оптову торпвлю верхшм одягом, бшизною, взуттям, хутряними виробами та 
доповненням до одягу

46.43 Оптова горпвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового 
призначення для приймання, записування, вщтворювання звуку й зображення

46.44 Оптова торпвля фарфором, скляним посудом 1 засобами для чищення
46.45 Оптова торпвля парфумними та косметичними товарами
46.47 Оптова торпвля меблями, килимами й осв!тлювальним приладдям
46.49 Оптова торпвля шшими товарами господарського призначення

Включае оптову торпвлю канцелярськими товарами, книгами, тощо.
46.71 Оптова торпвля твердим, рщким, газопод1бним паливом 1 под1бними продуктами
46.73 Оптова торпвля деревиною, буд!вельними матер1алами та саштарно-техшчним обладнанням
46.74 Оптова торпвля зал1зними виробами, водопровщним \ опалювальним устаткуванням 1 

приладдям до нього
46.75 Оптова торпвля Х1м 1чними продуктами:

Включае:
- оптову торпвлю Х1м1чними продуктами промислового призначення (анш ном, типофафськими 
фарбами, еф1рними ол1ями, промисловими газами, Х1м1чними клеями, барвинками, синтетичними 
смолами, метиловим спиртом, параф1ном, ароматичними та смаковими речовинами, содою, 
промисловою сшлю, кислотами та с!ркою, крохмалепродуктами тощо);
- оптову торпвлю добривами та агрох1м 1чною продукшею.

46.76 Оптова торпвля шшими пром1жними продуктами
46.77 Оптова торпвля вщходами та брухтом

Включае оптову торпвлю (кугпвля I продаж) металевими та неметалевими вщходами 1 
брухтом, матер1алами для вторинного перероблення, включаючи Тх збирання, сортування, 
сепаращю, збер!гання, фасування, але без вторинного перероблення, а також демонтаж 
вщпрацьованих вироб1в для отримання деталей, яю можуть бути використаш повторно 
(в1дходи, що купуються й продаються, мають залишкову вартють)

46.63 Оптова торпвля машинами й устаткуванням для добувно'Т промисловост1 та буд1вництва
46.64 Оптова торпвля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного 

виробництва
46.51 Оптова торпвля комп'ютерами, перифершним устаткуванням 1 програмним забезпеченням 
46.66 Оптова торпвля шшими офюними машинами й устаткуванням
46.65 Оптова торпвля оф:1сними меблями
47.11 Роздр|бна торпвля в неспещал1зованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами
47.19 1нш1 види роздр:бноТ торг1вл1 в неспещал13ованих магазинах
47.21 Роздр1бна торг1вля фруктами й овочами в спещал1зованих магазинах
47.22 Роздр1бна торг1вля м'ясом 1 м'ясними продуктами в спешал13ованих магазинах
47.23 Роздр1бна торг1вля рибою, ракопод1бними та молюсками в спещал13ованих магазинах
47.24 Роздр1бна торг1вля хл1бобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спещалгзованих магазинах
47.25 Роздр1бна торг1вля напоями в спещал1зованих магазинах
47.26 Роздр1бна торпвля тютюновими виробами в спещалгзованих магазинах
47.29 Роздр1бна торг1вля шшими продуктами харчування в спещал1зованих магазинах
47.73 Роздр1бна торпвля фармацевтичними товарами в спешалпованих магазинах 
47.75 Роздр1бна торпвля косметичними товарами та туалетними належностями в спещал1зованих 

магазинах
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47.51 Роздр1бна торпвля текстильними товарами в спещалдзованих магазинах
47.71 Роздр1бна торпвля одягом у спещалдзованих магазинах
47.72 Роздр1бна торпвля взуттям та шюряними виробами в спещал1зованих магазинах
47.59 Роздр1бна торпвля меблями, освгглювальним приладдям та шшими товарами для дому в 

спещал130ваних магазинах 
47.53 Роздр1бна торпвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стш 1 шдлоги в 

спещал130ваних магазинах
47.43 Роздр1бна торпвля в спещал130ваних магазинах електронною апаратурою побутового 

призначення для приймання, запису, вщтворювання звуку й зображення
47.52 Роздр1бна торпвля зашзними виробами, буд1вельними матер1алами та саштарно-техшчним и 

виробами в спешалпзованих магазинах
47.61 Роздр1бна торпвля книгами в спещашзованих магазинах
47.62 Роздр1бна торпвля газетами та канцелярськими товарами в спешал130ваних магазинах
47.41 Роздр1бна торпвля комп'ютерами, перифершним устаткуванням 1 програмним забезпеченням у 

спещал1зованих магазинах
47.78 Роздр1бна торпвля шшими невживаними товарами в спещашзованих магазинах
95.23 Ремонт взуття та иш ряних вироб1в
55.10 Д1яльшсть готел1в 1 под1бних засоб1в тимчасового розмщування
56.10 Д 1яльн1сть ресторанов, надання послуг мобшьного харчування
56.30 Обслуговування напоями
56.29 Постачання шших готових страв
56.21 Постачання готових страв для подш
49.39 1нший пасажирський наземний транспорт, н.вл.у.

Включае перевезення пасажир1в автомобшями та 1ншими видами наземного транспорту не за 
розкладом: чартерш перевезення, екскурсшн1 та туристичж перевезення, перевезення 
пасажир[в службовими автомобшями, робггниюв до М1сця роботи за договорами шдприемств, 
орган1зац1й, обслуговування делегацш, приватних ос1б за замовленням;

49.41 Вантажний автомобшьний транспорт
Включае ус1 види перевезень вантажним автомобшьним транспортом:
п е р е в е з е н н я  л1С0матер1агпв;
перевезення великогабаритних вантаж1в;
рефрижераторн1 перевезення;
перевезення великовагових вантаж1в;
перевезення непакованих вантаж1в (навалом або наливом), включаючи перевезення 
автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах; 
перевезення автомобш в;
перевезення в 1дход1в 1 брухту без д 1яльност1 щодо Тх збирання або утил^защ'Т; 
оренду вантажних автомоб1л1в з вод1ем;
вантажчп перевезення транспортними засобами з використанням людсько'Т або тваринно'Т сили 
надання послуг воддя без власного вантажного автотранспортного засобу.

49.42 Надання послуг перевезення речей (перейду)
49.50 Трубопровщний транспорт

Включае експлуатацш трубопровод1в
52.24 Транспортне оброблення вантаж1в
52.10 Складське господарство

Включае д1яльшсть 13 збершання та складування вах  виддв товар1в:
експлуатащю зерносховищ, товарних склад1в загального призначення, склад1в-холодильник1в, 
бункер1в тощо.

79.11 Д1яльшсть туристичних агентств
79.12 Ддяльшсть туристичних оператор1в
79.90 Надання шших послуг 13 бронювання та пов'язана з цим Д1ялыпсть
52.29 1нша допом1жна Д1яльн1сть у сфер1 транспорту
61.10 Д 1яльшсть у сфер1 проводового електрозв'язку
61.20 Д1яльшсть у сфер1 безпроводового електрозв'язку
61.30 Д1яльнють у сфер1 супутникового електрозв'язку
61.90 1нша Д1яльшсть у сфер1 електрозв'язку
64.19 1нш1 види грошового посередництва
64.91 Фшансовий Л1з и н г
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64.92 1нш1 в и д и  кредитування
Включае фшансову Д1я л ь н ю т ь  13 наданням позик небанювськими фшансовими установами, при 
якш надання кредиту може приймати р 1 зн 1 форми, таю як позики, гаотечш кредити гад заставу, 
кредитш картки тощо, з наданням такого спектра послуг: 
надання споживчих кредитив; 
фшансування м1жнародноТ торпвл1;
надання довгострокового фшансування промисловост1 з боку промислових банюв;
грошов1 позики гад заставу за межами банювськоТ системи;
надання житлових кредита спещал1зованими недепозитними установами;
Д1ЯЛЬН1СТЬ ломбар.щв 1 лихвардв.

64.20 Д1яльн1сть холдингових компанш
64.30 Траста, фонди та под1бш фшансов: суб'екти
65.11 Страхування життя
65.30 Не держав не пенсШне забезпечення
65.12 1нип в и д и  страхування, кр1м страхування життя
66.11 Управлшня фшансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по щнних паперах або товарах
66.19 1нша допом1жна д1яльшсть у сфер1 ф1нансових послуг, кр1м страхування та пенсшного 

забезпечення
41.10 Оргагазащя буд1вництва буддвель
68.10 Кугавля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатащю власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомост1

Включае д1яльшсть безпосередн1х ощнювач1в нерухомого майна, яю можуть Д1яти як у склад1 
агентств нсрухомост], так 1 самостгано.

68.32 Управл1ння нерухомим майном за винагороду або на основ1 контракту
77.11 Надання в оренду автомобш в 1 легкових автотранспортних засоб1в
77.12 Надання в оренду вантажних автомобш 1в
77.39 Надання в оренду гнших машин, устатковання та товар1в, н.вл.у.
77.33 Надання в оренду офюних машин 1 устатковання, у тому числ1 комп'ютер1в
62.02 Консультування з питань шформатизаци
62.01 Комп'ютерне програмування
58.29 Видання шшого програмного забезпечення
63.11 Оброблення даних, розмщ ення 1нформаци на веб-вузлах 1 пов'язана з ними Д1я.пьшсть
62.03 Д1яльшсть 13 керування комп'ютерним устаткованням
95.11 Ремонт комп'ютер1в 1 периферийного устатковання
62.09 1нша Д1яльн1сть у сфер1 1нформац1Йних технолопй 1 комп'ютерних систем
72.19 Дослщження й експериментальн! розробки в галуз11нших природничих 1 техн1чних наук
69.10 Д 1яльнють у сфер1 права
69.20 Д 1яльшсть у сфер1 бухгалтерського облжу й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерцшно! д1ялыюст! й керування
71.12 Д 1яльгасть у сфер1 1нжишрингу, геологи та геодези, надання послуг техшчного консультування 

в цих сфергк
Включае шженерний дизайн (тобто застосування закошв 1 приниигпв 1нженерп в конструюванш 
машин, добор1 матер1ал1в, 1нструмент1в, структур, процешв 1 систем) та консультування у 
сферах:
проектування машинобудування, промислового буд1вництва;
проектов буд1вництва 1нженерних споруд, пдротехгачних споруд 1 транспортного буд1вництва; 
проектов управл1ння водними ресурсами;
проект1в у сфер1 електрон1ки та електротехнши, добувно'Т 1нженерп, х 1М1чно'Т технолог11, 
машинобудування, оргашзацп виробництва, системотехн1ки, технки  безпеки; 
розроблення проектов систем кондищонування, охолодження, шженерш розробки щодо 
контролю сагатарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби 13 шумом 
тощо;
геоф13ичю, геолопчш  та сейсм1чш досл1дження.
Д1яльн1сть у сфер] геодезп: 
вим1рювання земельних дшянок та IX меж; 
пдролопчга розв1дувальш роботи; 
роботи з вивчення гпдземних шар1в;
картограф1чна Д1ялыпсть 1 д1яльнють 13 надання даних щодо просторових параметр1вю

71.11 Д1яльн1сть у сфер! а.рх1тектури
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74.90 1нша професшна, наукова та техшчна д1яльшсть, н.вл.у.
Включае консультування з питань безпеки промислових об’екпв, помешкань 1 громадських 
будинюв, у т.ч. оцшку ТхньоТ безпеки.

71.20 Техшчш випробування та дослщження
73.11 Рекламш агентства
78.30 1нша ддяльшсть 13 забезпечення трудовими ресурсами
78.10 Д1яльшсть агентств працевлаштування
80.30 Проведения розслщувань
80.20 Обслуговування систем безпеки
80.10 Д 1яльшсть приватних охоронних служб
81.21 Загальне прибирания будинюв
82.20 Д|яльн1сть телефонних центр1в
84.13 Регулювання та сприяння ефективному ведению економ1чно'Т д1яльност1
85.32 Професшно-техшчна освгта
85.59 1нпп види освгги, н.вл.у.

Включае види навчання, яю не вщносяться до будь-якого з о с в т и х  р!вн1в:
- курси тдвш цення професшноУ квал1ф 1кацп;
- навчання комп'ютершй грамот1;

86.10 Д1яльшсть лжарняних заклад1в
Включае короткострокове та тривале перебування пащеппв у лжарнях широкого профшю, яю 
здшснююгь медичну, д1агностичну та лжувальну Д1яльшсть (наприклад, громадськ1 та обласш  
Л1карн1, Л1карн1 некомерц1йних оргашзащй, ушверситетсью Л1карн1, в1Йськов1 шпитал! та 
в'язничш Л1карн1), та Л1карняш установи специального призначення (наприклад, нарколопчш та 
псюаатричш кл1Н1ки, 1нфекшйн1 Л1карн1, пологов1 будинки, санаторно-курортш заклади).

86.21 Загальна медична практика
86.23 Стоматолопчна практика
86.90 1нша Д1яльшсть у сфер1 охорони здоров'я 

включае:
послуги транспорту швидко'Г медично '1 допомоги, у т.ч. лгаю в, що 1х надають П1Д час 

критичних ситуащй;
Д1яльн1сть у сфер1 охорони здоров'я населения, яка зд1йснюеться сан1тарно-проф1лактичними 

закладами (саштарно-епщемюлопчними станщями, дез1нфекц1йними станщями, 
пщприемствами профшактично! дезшфекцп тощо).

88.99 Надання шшоТ сощальноТ допомоги без забезпечення проживания, н.вл.у.
38.11 Збирання безпечних В1ДХОД1В
38.12 Збирання небезпечних вщход1в
38.21 Оброблення та видалення безпечних в1дход1в
38.22 Оброблення та видалення небезпечних вщход1в
39.00 1нша Д1ялыпсть щодо поводження з вщходами
94.99 Д1яльн1сть шших громадських оргашзацш, н.вл.у.
90.02 Д 1яльшсть 13 пщтримання театральних 1 концертних заход1в 
90.04 Функц1ювання театральних 1 концертних зал1в
91.01 Функщювання б1бл1отек 1 арх1в1в
93.11 Функщювання спортивних споруд
93.19 1нша Д1яльн1сть у сфер1 спорту
92.00 Орган1зування азартних нор
96.01 Прання та хлм1чне чищення текстильних : хутряних вироб1в
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.03 Оргашзування поховань 1 надання сум1жних послуг
96.04 Д 1яльн1сть 13 забезпечення ф1зичного комфорту

Розроблення, виробництво, використання, виготовлення, збершання, перевезення, придбання, 
пересилання, ввезення, вивезення, вщпуск, знищення наркотичних засоб1в, психотропних 
речовин 1 прекурсоров
Виробництво 1 реал1защя технолопчноТ оснастки виробничого обладнання, буд^вельних та 
опоряджувальних матер!ал1в, шшо'Г продукщ '1 виробничого призначення, виробництво 1 
реал1защя якоТ не заборонен1 чинним законодавством УкраТни
1нновацшна та шжишрингова Д1яльн1сть, пов'язана з придбанням, розробкою, 
удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаюв та 1нших об'екптв 
промислово'Т 1 ш телектуально'1 власност1
Господарська д1яльнють, пов’язана 13 створенням об’ект1в арх1тектури, проектування об’ект^в 
арх^тектури, буд1вельш та монтажн1 роботи, монтаж шженерних мереж, 1нжин1рингова 
Д1ЯЛЬН1СТЬ у сфер1 буд1вництва 
Проектування електроустановок до 6,0.КВ
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Надання о с в т п х  послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержаниям професшно! осв1ти 
на р 1вн1 квал^фжащйних вимог до курсового професшно-техшчного навчання, перешдготовки, 
пщвищення квал1фжаци
Комбшоване виробництво тепловоТ та електрично'Г енерги 
Транспортування теплово'Г енергп та постачання тепловоТ енерги
Ремонт, монтаж 1 експлуатащя тепломехашчного обладнання електричних станцш 1 теплових 
мереж
Розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберпання, перевезення, придбання, 
пересилання, ввезення, вивезення, вщпуск, знищення наркотичних засоб1в, психотропних 
речовин 1 прекурсор1в
Захист вогнегасними матер1алами металевих та шших конструкщй
Поверхиева вогнезахисна обробка деревини та тканин. Глибоке просочення деревини 
вогнезахисними розчинами
Виробництво особливо небезпечних х 1М1чних речовин (за перелжом, який визначаегься 
Кабшетом Мшютр1в Украши)
Виробництво 1 реал1защя технолопчно '1 оснастки виробничого обладнання, буд1вельних та 
опоряджувальних матер1ал1в, шшо! продукцп' виробничого призначення, виробництво 1 
реал1зац 1я якоТ не заборонеш чинним законодавством Украши
Транспортування нафти, нафтопродукт1в мапстральним трубопроводом, транспортування 
природного 1 нафгового газу трубопроводами та його розподш
Виробництво ветеринарних медикаменпв 1 препарата, оптова, роздр1бна торпвля 
ветеринарними медикаментами 1 препаратами
Переробка донорськоТ кров1 та и компоненте, виготовлення з них препаратов 
Проведения дезшфекцшних, дезшсекцшних, дератизащйних робгт
Розроблення, виробництво, використання, експлуатащя, сертифжацшш випробування, 
тематичгп досл1дження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем 1 засобов 
криптограф1чного захисту 1нформацп, надання послуг в галуз1 криптограф1чного захисту 
шформацп (кр1м послуг електронного цифрового шдпису), торг1вля криптосистемами 1 
засобами криптограф1чного захисту 1нформацп
Розроблення, виробництво, впровадження, сертифжацшш випробування, ввезення, вивезення 
голограф1чних захисних елемеипв
Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослщження ефективностт систем 1 
засоб1в техн1чного захисту 1нформацп, надання послуг в галуз: техшчного захисту шформацп. 
Розроблення, виготовлення спещальних техшчних засоб1в для зняття 1нформац11 з канал1в 
зв'язку, 1нших засоб1в негласного отримання шформацп, торг1вля сиещальними техшчними 
засобами для зняття 1нформацп з канал1в зв'язку, 1ншими засобами негласного отримання 
шформацп
Ремонт, монтаж 1 експлуатащя тепломехашчного обладнання електричних станцш I теплових 
мереж
Виконання роб1т п1двищено1 небезпеки
Д1яльн1сть арб1тражних керуючих (розпорядниюв майна, керуючих санащею, л1кв1датор1в). 
Дов1рча та 1НШ1 операцп з майном дов1рителя (вкладника)
Юридична практика, представництво та захист штерес1в юридичних 1 ф1зичних ос1б
Надання послуг, пов’язаних з охороною державно!' та шшоТ власност!, надання послуг з охорони
громадян
Виготовлення, реап1зац1я, монтаж, ремонт, профшактичне обслуговування засоб1в охоронно '1 
сигнал1зацп
Надання довщково-чнформащйних та шформацшно-посередницьких послуг.
1нновац1Йна та шжин1рингова Д1яльшсть, пов’язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, 
використанням та захистом «ноу-хау», товарних знак1в та 1нших об’ект1в промислово'Г 1 
1нтелектуально'Г власност!
Орган1защя \ проведения комерщйних, учбових, наукових, культурних, спортивних та шших 
масових заход1в (семшар1в, конференц1й, аукщон1в, концерт1в, змагань тощо)
Посередницька Д 1я л ь н 1ст ь  митного брокера та митного перев1зника 
Профес1йна д 1 я л ь ш ст ь  у сфер1 надання соц1альних послуг
Видобування корисних копалин 13 родовищ, що мають загальнодержавне значения та включеш 
до Державного фонду родовищ корисних копалин
Проектування, монтаж, техшчне обслуговування засоб1в протипожежного захисту та систем 
опалення, оцшка протипожежного стану об’еютв
Проведения випробувань на пожежну небезпеку речовин, матер1ал1в, будхвельних конструкщй, 
вироб1в 1 обладнання, а також пожежно'Т технжи, пожежно-техн1чного озброення, продукцп 
протипожежного призначення на вщповщшсть встановленим вимогам
Визначення вшьних догов1рних цш на вироблену товарну продукщю стосовно и якост! та
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кон’юнктури ринку; планового ощнювання попутно! продукцп, в залежносп вщ можливостей и 
використання; вартост1 вщход1в виробництва зпдно з ступенем придатност! !х використання; 
нормативно! бази витрат сировини, Х1м к ат 1в та шших матер1ал1в у виробництв1 продукцп.
Операцп у сфер! поводження з небезпечними вщходами
Створення пунктаз обмшу валюта на пщстав1 агентських угод з банками
Створення 1 утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток 1 штамгав.
Виконання ав1ац1Йно-х1М1чних робгт
З о в н 1 ш н ь о ек о н о м 1 ч н а  Д 1яльню ть з шоземними суб’ектами господарсько! д1яльн ост1, побудована 
на взаемовщносинах, що мають мюце як на територп Украши, так I за п межами 
Оргашзащя на догов1рнш основ1 навчання дггей робггниюв та робггниюв товариства у вищих, 
середньо-спещальних учбових закладах з професш, необхщних для пщприемства 
Проектування, буд1вництво нових 1 реконструкщя кнуючих мелюративних систем та окремих 
об’екив инженерно! шфраструктури
Д 1яльн1сть з використання джерел юшзуючого випромшювання 
1нпп види д 1яльност1 не заборонеш чинним законодавством Украши

Володпочи загальною правоздатшстю, Товариство мае цившьш права 1 виконуе обов’язки, необхщш 
для здшснення будь-яких вид1в д 1яльност1, не заборонених законодавством Украши.

3.3. У випадках, передбачених законодавством Украши, Товариство отримуе вщповщш лщензп або 
спец1альн1 дозволи на зд 1йснення окремих вид1в д 1яльност1.

3.4. Забезпечення пожежно! безпеки е складовою частиною виробничо! та шшо! д1яльност1 посадових 
ос1б та пращвник1в Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАП1ТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний каштал Товариства становить 41 869 377,55 грн. (сорок один мшьйон вюмсот Ш1стдесят 
дев’ять тисяч триста с1мдесят С1м гривень 55 копшок) 1 визначаеться як сума номшально! вартост1 розм1щення 
акщй.

4.2. Статутний кап1тал под^ляеться на 837 387 551 (В1С1МСОТ тридцять с1м м1льйон!в триста В1с1мдесят С1м 
тисяч п’ятсот п’ятдесят одна) штук простих 1менних акц1й номднальною варт1стю 0,05 ф и. (п'ять коп1йок) 
кожна.

Акцп юнують у бездокументарн1Й формь
4.3. Статутний кап1тал Товариства визначае мипмальний розм1р майна Товариства, що гарантуе 1нтереси 

його кредитор!в.
4.4. Розм1р статутного кап1талу Товариства може бути збшыпено у порядку, встановленому 

Нацюнальною ком1С1ею з щнних папергв та фондового ринку, шляхом:
-  пщвищення номшально! вартост! акцш;
-р о зм 1щення додаткових акц1й 1снуючо! номинально! вартоеп.
4.5. Р1шення про збшьшення статутного кашталу Товариства приймаеться виключно Загальними зборами 

бшьш як трьома чвертями голошв акщонер1в як1 зарееструвалися для учасп у Загальних зборах та е власниками 
голосуючих з вщповщного питания акщй.

4.6. Товариство мае право збшьшувати розм1р Статутного кашталу Товариства гасля реестрацп зв1Т1в 
про результата розмщ ення всчх попередн1х випусюв акц1Й.

4.7. Зб1льшення статутного кашталу Товариства 13 залученням додаткових внесюв зд1йснюеться 
шляхом розмгщення додаткових акщй.

4.8. Збшьшення статутного кашталу Товариства без залучення додаткових внесюв здшснюеться 
шляхом п1двищення ном1нально! вартост! акцш.

4.9. Обов’язковою умовою збшьшення статутного кашталу Товариством е вщповщнють розм1ру 
статутного капралу п1сля його збшьшення вимогам до мМ мального розм!ру статутного кашталу, 
встановленого на дату реестрацп змш до статуту Товариства.

4.10. Збшьшення статутного кашталу Товариства у раз1 наявностт викуплених Товариством акщй не 
допускаеться.

4.11. Збшьшення статутного кашталу Товариства для покриття збитюв не допускаеться.
4.12. Статутний каштал Товариства зменшуеться в порядку, встановленому Нацюнальною комклею з 

щнних папер1в та фондового ринку, шляхом:
-  зменшення номшально! вартост1 акщй;
-  анулювання рашше викуплених Товариством акщй та зменшення !х загально! юлькость
4.13. Р1шення про зменшення статутного кашталу Товариства приймаеться виключно Загальними 

зборами бшьш як трьома чвертями голос1в акцюнер1в яю зарееструвалися для учасп у Загальних зборах та е 
власниками голосуючих з вщповщного питания акщй.

4.14. Шсля прийняття р1шення про зменшення розм1ру статутного кашталу Товариства виконавчий 
орган Товариства протягом 30 дшв мае письмово повщомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства 
незабезпечеш заставою, гараипею чи порукою, про таке рпиення.
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Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечеш договорами застави, гаранти чи поруки, 
протягом 30 дшв гпсля надходження йому зазначеного вище повщомлення може звернутися до Товариства з 
письмовою вимогою про здшснення протягом 45 дшв одного з таких заходов на виб1р Товариства: 
забезпечення виконання зобов’язань перед кредитором, якщо шше не передбачено договором м1ж 
Товариством та кредитором.

У раз1, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою 
вимогою, вважаеться, що вш не вимагае вщ Товариства вчинення додаткових дш щодо зобов’язань перед 
ним.

4.15. Зменшення Товариством статутного кашталу нижче встановленого законом розм1ру мае 
наслщком лжвщащю Товариства.

4.16. Змши до Статуту, пов’язаш з збшьшенням чи зменшенням статутного кашталу повинш бути 
затверджеш Загальними зборами у порядку, передбаченому чинним законодавством Украши.

4.17. Рш ення про змшу розм1ру статутного кашталу набирае чинносп з дня внесения цих змш до 
Сдиного державного реестру.

5. ЦШ Ш  ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акцп Товариства поевщчують корпоративна права акцюнер1в Товариства.
5.2. Товариство може здшснювати розмщення акщй двох тишв -  простих та одного чи кшькох клаЫв 

прившейованих акцш, як1 надають Тх власникам р1зш права.
5.3. Товариство вправ1 здшснювати приватне розмщ ення акщй та приватне або публ1чне розмщення 

шших щнних папер1в.
5.4. Проеп акцп Товариства не шдлягають конвертацп у прившейоваш акцп або шип цшш папери, що 

випускаються Товариством.
5.5. Прившейоваш акцп певних клаЫв можуть бути конвертоваш у прост! 1менш акцп або у 

прившейоваш акцп шших клаав, якщо це передбачено проспектом Тх емюи. Р|шення щодо конвертацп' акцш 
приймаеться рш енням загальних збор1в Товариства бшьш як трьома чвертями голосов акщонер1в вщ 
загально'Т кшькост1 випущених акщй.

5.6. Р1шення про емю ш  акщй Товариства приймаеться виключно Загальними зборами бшьш як трьома 
чвертями голос1в акщонер1в, яю зарееструвалися для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих з 
В1ДПОВ1ДНОГО питания аКЦ1Й.

Р 1шення про розм1щення 1нших щнних папер1в, кр1м акщй, приймаеться Наглядовою радою. При 
цьому, рппення про розм1щення щнних папер1в на суму, що перевищуе 25 вщеотюв вартост1 актив1в 
Товариства, приймаеться Загальними зборами.

5.7. Товариство здшенюе розмщення або продаж кожноТ акцп, яку воно викупило, за щною не нижчою 
за п ринкову вартють, що затверджуеться Наглядовою радою,кр1м випа/шв:

- розм1щення акщй П1д час заснування Товариства;
- розм1щення акц 1Й П1Д час злиття, приеднання, подшу, видшу Товариства.
Ринкова вартють акцш визначаеться вщповщно до Закону Украши «Про акцюнерш товариства». 

Затверджена Наглядовою радою ринкова вартють акщй не може вщр1знятися бшьше шж на 10 вщеотюв вщ 
вартост1, визначено '1 оц 1нювачем. Якщо затверджена ринкова вартють акщй вщр1зняеться В1д вартост! акщй, 
визначено! в1дпов1дно до законодавства про ощнку майна, майнових прав та професШну ощночну Д1яльн1сть, 
Наглядова рада повинна мотивувати свое рш ення. При цьому, вартють розм1щуваних акщй не може бути 
визначена нижче вщ Тх номшально!' вартост1.

5.8. При розмщ енш  додаткових акщй Товариством укладаеться з набувачем акщй цившьно-правовий 
догов1р на придбання акщй. Акцп повинш бути оплачеш в повному обсяз!, зокрема, при додаткових емЫях 
акщй -  до моменту затвердження результатов розм1щення акщй органом Товариства, уповноваженим 
приймати таке р1шення, розм1щеш акцн мають бути повн1стю оплачеш.

5.9. Товариство може випускати обл1гаци на суму, яка не перевищуе трикратного розм1ру власного кашталу 
або розм1ру забезпечення, що надаеться Товариству з щею метою трет1ми особами, 1 тшьки п1сля повно'Т сплати 
статутного кап1талу.

Не допускаеться розмщ ення обл1гащй для формування 1 поповнення статутного кашталу Товариства, а 
також, покриття збитюв вщ господарсько'Т д 1яльност1 шляхом зарахування доходу вщ продажу обл1гащй, як 
результату поточно’Т господарсько'Т д 1яльность

Р1шення про випуск облнацш на суму, що не перевищуе 25 вщеотшв вартост1 актив1в Товариства 
приймаеться Наглядовою радою.

5.10. Оплата щнних папер1в здшснюеться грошовими коштами або за згодою М1Ж Товариством та 
швестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову варт1сть, ц1нними паперами 
(кр1м боргових емюшних щнних папер1в, ем1тентом яких е набувач, та вексел1в), шшим майном, не 
забороненим законодавством УкраТни.

1нвестор не може зд1йснювати оплату щнних папер1в шляхом взяття на себе зобов’язань щодо 
виконання для Товариства робгт або надання послуг.

Грошова ощнка майна, що вноситься як плата за щнш папери, повинна вщповщати його ринковш 
вартост!. Ринкова варт1сть зазначеного майна визначаеться суб’ектом оцшочноТ д 1яльност1 1 пщлягае
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затвердженню Наглядовою радою. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартють майна не може 
В1др1знятися бшьше шж на 10 вщсотюв вщ вартоспп, визначено'Т ощнювачем. Якщо затверджена ринкова 
вартють майна вщрдзняеться вщ вартостт майна, визначено'Т вщповщно до законодавства про оцшку майна, 
майнових прав та професшну ощночну д1яльшсть, Наглядова рада повинна мотивувати свое рш ення

Визначення 1 залучення суб’екта ощночно'Т д 1яльност1 для визначення ринково'Т вартост1 майна, що 
вноситься в оплату акщй, здшснюеться Наглядовою радою Товариства.

5.11. Пщ час розмш ення щнних папер1в право власносп на них виникае у набувача в порядку та 
строки, що встановлеш законодавством про депозитарну систему УкраТни.

5.12. Придбання значного, контрольного та домшуючого контрольного пакета акцш Товариства:
5.12.1. Особа (особи, що дтоть спшьно), яка мае нам1р придбати акцп, що з урахуванням кшькост1 

акщй, як1 належать Т'й та ТТ афшйованим особам, за наслщками такого придбання становитимуть 10 I бшьше 
вщсотюв голосуючих акцш Товариства (дал1 -  значний пакет акщй), зобов’язана не ш знш е шж за 30 дшв до 
дати придбання вщповщного пакета акщй подати Товариству письмове повщомлення про свш нам1р та 
оприлюднити його. Оприлюднення повщомлення здшснюеться в порядку передбаченому чинним 
законодавством УкраТни.

5.12.2. Товариство не мае права перешкоджати придбанню його значного пакету акцш.
5.12.3. Вимоги ст.65 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» (Придбання акцш приватного 

акщонерного товариства за наслщками придбання контрольного пакета акщй) щодо придбання акцш 
приватного акщонерного товариства за наслщками придбання контрольного пакета акщй, ст. 65“ Закону 
УкраТни «Про акцюнерш товариства» (Обов'язковий продаж акцш акцюнерами на вимогу особи (оаб , що 
д 1ють спшьно), яка е власником домшуючого контрольного пакета акщй) щодо обов'язкового продажу акщй 
акцюнерами на вимогу особи (осдб, що дпоть спшьно), яка е власником дом1нуючого контрольного пакета 
акщй, ст. 653 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» (Обов'язкове придбання особою (особами, що 
Д1ють спшьно), яка е власником домшуючого контрольного пакета акщй акщонерного товариства, акцш на 
вимогу акцюнер1в) щодо обов'язкового придбання особою (особами, що д1ють спшьно), яка е власником 
домшуючого контрольного пакета акщй акщонерного товариства, акщй на вимогу акщонер]в, щодо 
придбання контрольного та домшуючого контрольного пакета акщй Товариства не поширюються на 
Товариство.

5.13. Викуп Товариством розм1щених ним шнних папер1в:
5.13.1. Товариство мае право за решениям Загальних збор1в акщонер1в викупити в акщонер1в акцп за 

згодою власниюв цих акщй.
5.13.2. Строк викупу включае строк приймання письмових пропозицш акцюнер1в про продаж акщй та 

строк сплати Тх вартосп. Строк викупу акщй не може перевищувати одного року. Письмова пропозищя 
акцюнера про продаж акщй Товариству е безвщкличною.

5.13.3. Товариство зобов’язано придбавати акцп у кожного акцюнера, який приймае пропозищю про 
викуп акщй, за щною, вказаною в рш енш  Загальних збор1в акщонер1в.

5.13.4. Правочини щодо переходу права власност1 на акцп до Товариства, вчинеш протягом термIну, 
зазначеному в рш енш  Загальних збор1в акщонер1в, за щною вщмшною вщ щни, вказано'Т в такому рш енш , е 
шкчемними.

5.13.5. У раз1 якщо Загальними зборами акщонер1в прийнято рш ення про пропорщйний викуп акщй, 
Товариство надсилае кожному акцюнеру письмове повщомлення про кшьюсть акцш, що викуповуються, Тх 
щну та строк викупу.

5.13.6. Загальш збори не мають права приймати рш ення про викуп акщй, якщо:
5.13.6.1. На дату викупу акщй Товариство мае зобов’язання з обов’язкового викупу акцш вщповщно до 

пункту 5.13.9 цього Статуту;
5.13.6.2. Товариство е неплатоспроможним або стане таким внаслщок викупу акщй;
5.13.6.3. Власний каштал Товариства е меншим, шж сума його статутного кашталу, резервного 

кашталу, або стане меншим внаслщок такого викупу.
5.13.7. Викуплеш Товариством акцп не враховуються у раз1 розподшу прибутку, голосування та 

визначення кворуму Загальних збор1в акщонер1в.
5.13.8. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплеш Товариством акцп або 

анулювати Тх. Рш ення щодо продажу або анулювання викуплених вщповщно до статей 66 та 68 Закону 
УкраТни «Про акцюнерш товариства» або шшим чином набутих акщонерним Товариством акщй приймаеться 
органом Товариства, до компетенщя якого, у вщповщност1 з чинним законодавством УкраТни, вщноситься 
прийняття данного рш ення.

5.13.9. Кожний акщонер мае право вимагати здшснення обов’язкового викупу Товариством належних 
йому голосуючих акщй, якщо вш зарееструвався для участт у Загальних зборах акщонер1в та голосував проти 
прийняття рш ення Загальними зборами про:

5.13.9.1. Злиття, приеднання, подщ, перетворення, видш, змшу типу Товариства;
5.13.9.2. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
5.13.9.3. Зм 1ну розм1ру статутного кашталу;
5.13.9.4. Надання Товариством згоди на вчинення правочину, щодо якого е заштересованють;
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5.13.9.5. Вщмову вщ використання переважного права акцюнера на придбання акцш додатково'Т емкп'Т 
у п р о ц еа 1х розмщ ення

5.13.10. Товариство протягом не бшьше 5 (п’яти) робочих дшв т е л я  прийняття Загальними зборами 
Товариства рш ення, що стало пщетавою для обов’язкового викупу акщй, у порядку встановленому 
Наглядовою радою Товариства, повщомляе шляхом направления поштових простих л и ста  акцюнер1в, як! 
мають право вимагати обов’язкового викупу акщй, про право вимоги обов’язкового викупу акщй 13 
зазначенням:

- щни викупу акщй;
- кшькосп акщй, викуп яких мае право вимагати акщонер;
- загально'Т вартост! у раз1 викупу акщй Товариством;
- строку здшснення акцюнерним Товариством укладення договору та оплати вартоеп акщй (у раз 1 

отримання вимоги акцюнера про обов’язковий викуп акщй).
5.13.11. Протягом 30 дшв т е л я  прийняття Загальними зборами рш ення, що стало пщетавою для 

вимоги обов’язкового викупу акщй, акщонер, який мае нам1р реагнзувати зазначене право, подае товариству 
письмову вимогу. У вимоз1 акщонера про обов’язковий викуп акщй мають бути зазначеш його пр1звище 
(найменування), М1сце проживания (мюцезнаходження), кшьюсть, тип та/або клас акцш, обов’язкового 
викупу яких в!н вимагае. До письмово'Т вимоги акщонером мають бути додаш копи документов, що 
пщтверджують його право власност1 на акщй Товариства станом на дату подання вимоги.

5.13.12. Протягом 30 дшв т е л я  отримання вимоги акщонера про обов’язковий викуп акцш Товариство 
здшенюе оплату вартосп акщй за щною викупу, зазначеного в повщомленш про право вимоги обов’язкового 
викупу акщй, що належать акцюнеру, а вщповщний акщонер повинен вчинити ус! до, необхщш для набуття 
Товариством права власност! на акцп, обов’язкового викупу яких вш вимагае.

5.13.13. Догов1р М1ж Товариством та акщонером про обов’язковий викуп Товариством належних 
акцюнеру акщй укладаеться в письмовш форм1.

5.14. Акщя е неподшьною. У випадку, коли одна й та сама акщя належить кшьком особам, вс1 вони по 
вщношенню до Товариства визнаються одним акщонером.

5.15. Товариство не може надавати позику для придбання його щнних папер1в або поруку за позиками, 
наданими третьою особою для придбання його акщй.

6. ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ АКЦЮНЕРШ -  ВЛАСНИК1В ПРОСТИХ АКЦ1Й ТОВАРИСТВА

6.1. Акцюнерами Товариства е юридичш та ф1зичш особи, а також акцюнерами Товариства можуть 
бути: держава в особ1 органу, уповноваженого управляти державним майном, або територ1альна громада в 
особ1 органу, уповноваженого управляти колективним майном, яю е власниками акщй Товариства.

6.2. Кожна проста акщя Товариства надае акщонеру -  и власнику однакову сукупшсть прав.
6.3. Акцюнери -  власники простих акцш Товариства поряд з правами, як! обумовлеш в шших статтях 

цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
6.3.1. Брати участь в управлшш Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.
Одна проста акщя Товариства надае акцюнеру один голос для виршення кожного питания на Загальних 

зборах, окр1м випадюв проведения кумулятивного голосування.
6.3.2. Брати участь у розподш  прибутку Товариства та одержувати його частку (дивщенди) у раз1 Тх 

оголошення 1 виплати в порядку 1 способами, передбаченими законодавством УкраТни 1 цим Статутом.
6.3.3. Отримувати шформащю про господарську д1яльшсть Товариства, в обсяз1 \ в порядку, 

визначених законодавством УкраТни 1 цим Статутом.
6.3.4. Вносити пропозицп на розгляд Загальних збор1в та 1нших оргашв Товариства.
6.3.5. У раз1 ем1си Товариством додаткових акц1Й шляхом приватного розмщ ення користуватися 

переважним правом на придбання додатково розмшуваних акщй Товариства в к1лькост1, пропорщйн1й частц: 
належних акщонеру простих акцш у загальнш кшькост1 простих акц1й.

6.3.6. У раз1 лжвщаци Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартос’п 
пропорщйно до вартост1 належних Тм акщй Товариства в черговост! I порядку, передбаченому 
законодавством УкраТни 1 цим Статутом.

6.3.7. Продавати чи шшим чином вщчужувати належн1 йому акцп в будь-який час без будь-якого 
погодження з шшими акщонерами чи органами Товариства.

6.3.8. Вимагати викупу Товариством вс1х чи частини належних акцюнеру акцш у випадках 1 в порядку, 
передбачених законодавством УкраТни 1 цим Статутом та з урахування виключень, передбачених п. 5.12.3 
цього Статуту.

6.3.9. Продати акцп Товариству в раз1, якщо Товариством прийнято рш ення про придбання таких
акщй.

6.3.10. У випадках, передбачених законодавством УкраТни захищати в судовому порядку сво'Т порушеш 
цившьш права, в тому числ1 вимагати вщ Товариства вщшкодування збипав.

6.4. Акцюнери (акщонер), як1 сукупно е власниками 5 або бшьше вщ еотив простих акщй Товариства 
В1д загально'Т кшькост! розмщ ених голосуючих акцш Товариства на дату внесения пропозицш, мають право
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внести пропозицп до проекту порядку денного Загальних збор1в в порядку, передбаченому законодавством 
Украши.

6.5. Акцюнери (акщонер), яю сукупно е власниками 10 або бшьше вщеотюв простих акщй Товариства 
вщ загально'Т кшькост1 розмщ ених голосуючих акщй Товариства, мають право:

-  призначати сво'Тх представниюв для нагляду за реестращею акцюнер1в, проведениям Загальних 
збор1в, голосуванням та пщбиттям його пщсумюв;

-вим агати , а в передбачених законодавством УкраТни випадках - скликати позачергов1 Збори 
акцюнер1в Товариства;

-вимагати проведения спещально'Т перев1рки фшансово-господарсько'Т д 1яльност1 Товариства 
Рев131Йною ком1С1€Ю, а за и вщсутносп -  аудитором.

6.6. Акцюнери (акщонер), яю сукупно е власниками бшьше шж 10 вщеотюв акцш Товариства вщ 
загально'Т юлькоет1 розмщ ених голосуючих акщй Товариства, мають право вимагати проведения 
аудиторсько'Т перев1рки д1яльност1 Товариства.

6.7. Акщонери -  власники простих акщй Товариства поряд 13 обов'язками, обумовленими в шших 
статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язаш:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, шших внутрш ш х документа Товариства.
6.7.2. Виконувати рш ення Загальних збор1в, шших оргашв Товариства.
6.7.3. Виконувати сво'Т зобов’язання перед Товариством, у тому числ1, пов’язаш з майновою участю.
6.7.4. Оплачувати акцп у розм 1р!, порядку та засобами, що передбачеш цим Статутом.
6.7.5. Не розголошувати комерщйну таемницю та конфщенцшну шформацйо про Д1яльшеть 

Товариства.
6.8. Акцюнери Товариства вправ1 укласти М1Ж собою догов1р, за яким на акщонер1в покладаються 

додатков1 обов’язки, у тому числ1 обов’язок участ! у Загальних зборах, 1 передбачаеться вщиовщальшсть за 
його порушення.

6.9. Вс1 вщносини акщонер1в М1ж собою та Товариством щодо справ I д1яльност1 Товариства 
регулюються законодавством УкраТни, установчими I внутршшми документами Товариства та ршеннями його 
орган1в управлшня.

6.10. Акщонери зобов’язуються сумлшно виконувати вс1 вимоги установчих та внутршшх документ1в 
Товариства 1 р 1шення Загальних збор1в.

6.11. Акщонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним 
акщй Товариства.

6.12. Акцюнери не вщповщають за зобов’язаннями Товариства 1 несуть ризик збитюв, пов’язаних з 
Д1яльшстю Товариства, у межах вартосп належних Тм акщй Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОД1ЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТЮВ

7.1. Прибуток Товариства визначаеться як р1зниця мгж доходами та витратами Товариства, 
пов’язаними з отриманням цих доходов.

Прибуток, що залишаеться тел я  сплати податюв та шших обов’язкових платеж1в з прибутку, е чистим 
прибутком Товариства.

7.2. У Товариств1 формуеться резервний каштал у розм1р1 не менше 15 вщеотюв статутного кашталу 
Товариства шляхом щор1чних вщрахувань вщ чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозпод!леного 
прибутку.

7.3. До досягнення встановленого статутом розм1ру резервного капггалу розм1р щор1чних вщрахувань 
не може бути меншим шж 5 вщеотюв суми чистого прибутку Товариства за рш.

7.4. Для забезпечення зобов’язань Товариства, його виробничого та социального розвитку за рахунок 
прибутку та шших надходжень у Товариств1 можуть бути створеш шип фонди, перелш та порядок створення 
яких визначаеться чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу 
Товариства.

7.5. Порядок розподшу прибутку 1 покриття збитюв Товариства визначаеться виключно Загальними 
зборами простою бшышетю голос1в акшонер!в, яю зарееструвалися для у част! у Загальних зборах та е 
власниками голосуючих з цього питания акцш.

7.6. За рахунок чистого прибутку, що залишаеться в розпорядженш Товариства:
1) виплачуються дивщенди;
2) створюеться та поповнюеться резервний каштал;
3) накопичуеться нерозподшений прибуток (покриваються збитки).
7.7. Напрями використання додаткових фшансових ресурс1в Товариства, отриманих за рахунок 

накопичення нерозподшеного прибутку, затверджуються Загальними зборами.
7.8. Виплата дивщещпв здшснюеться з чистого прибутку звш ю го року та/або нерозподшеного 

прибутку в обсяз1, встановленому рш енням Загальних збор1в.
Виплата дивщенд1в здшснюеться у строк, встановлений рпиенням Загальних збор1в, але встановлений 

строк не може перевищувати шести мюящв з дня прийняття Загальними зборами рш ення про виплату
ДИВ1ДеНД1В.
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7.9.У раз1 прийняття Загальними зборами рш ення щодо виплати дивщещцв у строк, менший шж 
строк, передбачений п.7.8., виплата дивщещцв здшснюеться у строк, визначений Загальними зборами.

7.10. Товариство виплачуе дивщенди виключно грошовими коштами.
Дивщенди виплачуються на акцп, зв 1т про результата розмщ ення яких зареестровано у встановленому 

законодавством порядку.
За акщями одного типу та класу нараховуеться однаковий розм 1р дивщещцв.
7.11. Рш ення про виплату дивщещцв та Тх розм1р за простими акщями приймаеться Загальними 

зборами.
7.12. Для кожноТ виплати дивщещцв Наглядова рада Товариства встановлюе дату складення перелку 

оаб, я к 1 мають право на отримання дивщещцв, порядок та строк Тх виплати. Дата складення перелку оЫб, яю 
мають право на отримання дивщещцв за простими акщями визначаеться рш енням НаглядовоТ ради 
Товариства, але не ранш е шж через 10 робочих дшв т е л я  прийняття такого рш ення Наглядовою радою. 
Перелк ос1б, яю мають право на отримання дивщещцв, складаеться у порядку, встановленому 
законодавством про депозитарнусистему УкраТни.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повщомляе оаб , яю мають 
право на отримання дивщещцв, про дату, розм1р, порядок та строк Тх виплати.

У раз! не отримання Акщонером дивщенд1в у встановлений термш, дивщенди депонуються.
У раз1 вщчуження акщонером належних йому акцш т е л я  дата складення перелку ос1б, яю мають 

право на отримання дивщещцв, але ранш е дата виплати дивщещцв право на отримання дивщещцв 
залишаеться в особи, зазначено'Т у такому перелку.

7.13. При прийнятт! рш ення про виплату та при здшененш виплат дивщещцв Товариство повинне 
керуватися обмеженнями, встановленими Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

7.14. Товариство в порядку, встановленому Нацюнальною ком ккю  з щнних папер1в та фондового 
ринку, здшенюе виплату дивщещцв через депозитарну систему або безпосередньо акщонерам. Конкретний 
споаб виплати дивщещцв визначаеться вщповщним рш енням Загальних збор1в.

8. ОРГАНИ УПРАВЛШНЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управлшня Товариством здшенюють:
- Вищий орган Товариства - Загальш збори Товариства (надал1 -  Загальш збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган -- Генеральний директор;
- РеВ131ЙНа КОМ1С1Я.
8.2. Вищим органом Товариства е Загальш збори.
Правомочшсть Загальних збор1В та порядок прийняття ними рш ень, порядок та строки Тх скликання 

визначаються вщповщно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрш ш х д о к у м е н т  Товариства.
8.3. Для контролю за д1яльшстю Виконавчого органу та захисту прав акцюнер)в у Товариств! 

створюеться Наглядова рада. Склад 1 компетенщя НаглядовоТ ради, порядок проведения ТУ роботи визначаються 
вщповщно до законодавства, цього Статуту та внутршшх документов Товариства.

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здшенюе управлшня його поточною Д1яльшстю, е 
Генеральний директор Товариства (надал1 -  Генеральний директор). Компетенщя Генерального директора 1 
порядок здшснення його повноважень визначаються вщповщно до законодавства, цього Статуту та 
внутрш шх д о к у м е н т  Товариства.

8.5. Проведения перев1рок фшансово-господарсько'Т д1яльносп Товариства здшенюе Рев1зшна ком1С1я. 
Склад Рев13шно'Т комки, порядок проведения ГУ роботи визначаються вщповщно до чинного законодавства, 
цього Статуту та внутрш ш х документа Товариства.

9. ЗАГАЛЬШ  ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства е Загальш збори.
9.2. До виключно'Т компетенщ'Т Загальних збор1в належить:
9.2.1. визначення основних напряхнв д 1яльност1 Товариства.
9.2.2. внесения змш до Статуту Товариства.
9.2.3. прийняття рш ення про анулювання викуплених акщй.
9.2.4. прийняття рш ення про зм1ну типу Товариства.
9.2.5. прийняття рш ення про розмш ення акщй.
9.2.6. прийняття рш ення про збшьшення статутного кашталу Товариства.
9.2.7. прийняття рш ення про зменшення статутного кагнталу Товариства.
9.2.8. прийняття рш ення про дробления або консолщацно акщй.
9.2.9. затвердження положень про Загальш збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Рев1зшну 

комкпо Товариства, а також внесения змш до них.
9.2.10. затвердження ручного зв1ту Товариства.
9.2.11. розподш прибутку 1 збитюв Товариства.
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9.2.12. прийняття рш ення про викуп Товариством розмщ ених ним акцш, кр!м випадюв обов’язкового 
викупу акцш, визначених законодавством.

9.2.13. прийняття рш ення про форму кнуваиня акщй.
9.2.14. затвердження розм1ру р1чних дивщенд1в.
9.2.15. прийняття рш ень з питань порядку проведения Загальних збор1в.
9.2.16. обрання члешв НаглядовоТ ради, затвердження умов цившьно-правових договор!в, трудових 

договор1Б (контракта), що укладатимуться з ними, встановлення розм1ру Тх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважуеться на пщписання договор1в (контракта) з членами НаглядовоТ ради.

9.2.17. прийняття рш ення про припинення повноважень члешв НаглядовоТ ради, за винятками, 
встановленими Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

9.2.18. обрання члешв Рев1зШноТ комки, прийняття рш ення про дострокове припинення Тх 
повноважень.

9.2.19. затвердження висновюв Рев13шно'Т комки.
9.2.20. прийняття рш ення про видш та припинення Товариства, кр1м випадку, передбаченого частиною 

четвертою статп 84 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства», про лшвщацйо Товариства, обрання 
лшвщацшно'Т комки, затвердження порядку та строюв лжвщацп, порядку розподшу м1ж акцюнерами майна, 
що залишаеться шсля задоволення вимог кредиторов, 1 затвердження лжвщацшного балансу.

9.2.21. прийняття рш ення за наслщками розгляду звгту НаглядовоТ ради, звггу Виконавчого органу, 
ЗВ1Ту РеВ131ЙНОТ комки.

9.2.22. затвердження принцишв (кодексу) корпоративного управлшня Товариства.
9.2.23. обрання комки з припинення Товариства.
9.2.24. обрання члешв л^чильноТ комки, прийняття рш ення про припинення Тх повноважень.
9.2.25. прийняття рш ення про вчинення значного правочину, якщо ринкова варткть майна, роб1т або 

послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 25 вщеотюв вартост1 актив1в за даними останньо'Т 
р 1чноТ фшансовоТ згитпост! Товариства.

9.2.26. вирш ення шших питань, що належать до виключноТ компетенцп Загальних збор1в згщно 13 
законами УкраТни або Положениям про Загальш збори Товариства.

Загальш збори можуть вирш увати будь-яю питания д 1яльност1 Товариства.
Повноваження з вирш ення питань, що належать до виключноТ компетенцн Загальних збор1В, не 

можуть бути передан! шшим органам Товариства.
Компетенщя Загальних збор1в може бути змшена виключно шляхом внесения змш до Статуту 

Товариства.
9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальш збори (р1чш Загальш збори).
Р1чн1 Загальш збори Товариства проводяться не ш знш е 30 квтгня наступного за звггним роком. 

Конкретну дату проведения Загальних збор1в визначае Наглядова рада.
9.4. До порядку денного р1чних Загальних збор1в обов’язково вносяться таю питания:
9.4.1. затвердження р1чного звгту Товариства.
9.4.2. розподш прибутку 1 збитк1в Товариства.
9.4.3. прийняття рш ення за наслщками розгляду зв1ту НаглядовоТ ради, звгту Виконавчого органу, 

ЗВ1Ту РеВ131ЙНО'Т комки.
До порядку денного рОчних Загальних збор1в можуть бути внесен! й шип питания.
9.5. Не рщше шж один раз на три роки до порядку денного Загальних збор1в обов'язково вносяться 

питания, передбачеш пп.9.2.16, 9.2.17 цього Статуту.
9.6 Ус1 1 НШ1 Загальш збори, кр1м р1чних, е позачерговими. Скликання позачергових збор1в в1дбуваеться 

на гпдстав1 вщповщного рш ення НаглядовоТ ради Товариства:
-  з власноТ 1Н1щативи;
- н а  вимогу Генерального директора Товариства - в раз1 порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхщносп вчинення значного правочину;
-  на вимогу Рев13шно'Т комки Товариства;
- н а  вимогу акцюнер!в (акщонера), яю на день подання вимоги сукупно е власниками 10 1 бшьше 

вщеотюв голосуючих акщй Товариства;
- у  раз! пеплатоспроможност! Товариства;
-д л я  обрання НаглядовоТ ради у раз1, якщо юльюсть члешв НаглядовоТ ради Товариства становить 

менше половини и юльюсного складу;
-  у будь-якому випадку, якщо цього вимагають штереси Товариства в шлому;
-  в шших випадках, встановлених законом.
9.7. При прийнятп рш ення про проведения позачергових Загальних збор!в Товариства з ш щ ативи 

НаглядовоТ ради таким рш енням  повинш бути затвердженк
-  формулювання проекту та/або порядку денного;
-  ч1тко сформульован1 мотиви постановки пункта проекту та/або порядку денного.
9.8. Вимога про скликання позачергових Загальних збор1в подаеться в письмовш форм! Генеральному 

директору на адресу за мкиезнаходженням Товариства 13 зазначенням органу або прозвищ (найменувань) 
акщонер1в, як! вимагають скликання позачергових Загальних збор1в, п1дстав для скликання та проекту
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порядку денного. У раз! скликання позачергових Загальних збор1в з ш ш ативи акцюнер1в вимога повинна 
також М1стити ш формацш про юльюсть, тип 1 клас належних акщонерам акцш та бути пщписаною вс^ма 
акцюнерами, яю и подають.

9.9. Наглядова рада приймае рш ення про скликання позачергових Загальних збор1в Товариства або 
про вщмову в такому скликанш протягом 10 дшв з моменту отримання вимоги про 'Тх скликання. У раз1, якщо 
протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рш ення про скликання позачергових Загальних 
збор1В, таю збори можуть бути скликаш акцюнерами, яю подавали таку вимогу, протягом 90 дшв з дати 
надсилання такими акцюнерами Товариству вимоги про Тх скликання...

Рш ення НаглядовоТ ради про скликання позачергових Загальних збор1в або мотивоване рш ення про 
вщмову у скликанш надаеться вщповщному органу управлшня Товариства або акщонерам, яю вимагають Т'х 
скликання, не ш знш е шж за три дш з моменту його прийняття.

9.10. Наглядова рада не мае права вносити змши до проекту порядку денного Загальних збор1в, що 
мютиться у вимоз! про скликання позачергових Загальних збор1в, кр1м включения до проекту порядку 
денного нових питань або проектов рш ень.

9.11. Позачергов1 Загальш збори Товариства мають бути проведен! протягом 45 дшв з дати отримання 
вимоги про Тх скликання. У раз1 скликання Загальних збор1в акцюнерами повщомлення про це та шип 
матер1али розсилаються вс1м акщонерам Товариства особою, яка веде обл1к прав власност1 на акцп 
Товариства.

9.12. Якщо цього вимагають штереси Товариства, Наглядова рада мае право прийняти рш ення про 
скликання позачергових Загальних збор1в. При цьому, Наглядова рада затверджуе порядок денний 
позачергових Загальних збор1в , а також робить повщомлення про скликання позачергових Загальних збор1в 
не ш знш е шж за 15 дшв до дати Тх проведения у порядку, передбаченому п.9.15 та п.9.16 цього Статуту.

Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рш ення, якщо порядок денний позачергових 
Загальних збор1в включае питания про обрання члешв НаглядовоТ ради.

9.13. Проект порядку денного та порядок денний Загальних збор1в Товариства попередньо 
затверджуеться Наглядовою радою Товариства, а в раз! скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу 
акц!онер1в у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рш ення про скликання позачергових Загальних 
збор1в, - акцюнерами, яю цього вимагають.

Загальш збори не мають права приймати рш ення з питань, не включених до порядку денного, кр1м 
питань змши черговост1 розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ход 1 Згальних збор1в до 
наступного дня.

9.14. Акщонер до проведения збор1в за запитом мае можливють в порядку, визначеному Законом 
УкраТни «Про акцюнерш товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рш ення з питань порядку 
денного.

9.15. Письмове повщомлення про проведения Загальних збор1в та проект порядку денного 
надсилаеться кожному акщонеру, зазначеному в перел1ку акцюнер1в, складеному в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему УкраТни, на дату, визначену Наглядовою радою, а в раз1 скликання 
позачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рш ення 
про скликання позачергових Загальних зборгв, - акцюнерами, яю цього вимагають.

Встановлена Наглядовою радою дата не може передувати дню прийняття рш ення про проведения 
Загальних збор1в 1 не може бути встановленою ранш е, шж за 60 дшв до дати проведения Загальних збор1в.

9.16. Письмове повщомлення про проведения Загальних збор1в Товариства затверджуеться 
Наглядовою радою Товариства. Письмове повщомлення про проведения Загальних збор1в та проект порядку 
денного надсилаеться акщонерам персонально особою, яка скликае Загальш збори, у спосдб, передбачений 
Наглядовою радою, у строк не ш знш е шж за 30 дшв до дати 'Тх проведения.

Повщомлення розсилае особа, яка скликае Загальш збори, або особа, яка веде облж прав власност1 на 
акцп Товариства у раз1 скликання Загальних збор1в акцюнерами.

Товариство, не ш знш е шж за 30 дшв до дати проведения Загальних збор1в, розмщ уе на власному веб - 
сайп в мереж1 1нтернет та у загальнодоступнш шформацшнш базг даних Нащонально'Т комюп з щнних 
папер1в та фондового ринку про ринок щнних папер1в повщомлення про проведения Загальних збор1в, що 
мютить вщомост1, передбачеш Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

9.17. Повщомлення про проведения Загальних збор1в Товариства мае мютити вс1 вщомост1, 
передбачеш Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

Повщомлення про проведения Загальних збор1в затверджуеться Наглядовою радою Товариства, а у 
випадку скликання Загальних збор1в акцюнерами Товариства, повщомлення затверджуеться акцюнерами, яю 
Тх скликають.

Повщомлення про проведения Загальних збор1в на вимогу акщонер1в повинне мютити даш, зазначеш в 
Закон! УкраТни «Про акцюнерш товариства», а також адресу, на яку акщонери можуть надсилати пропозицн 
до проекту порядку денного Загальних збор1в.

9.18. Вщ дати надюлання повщомлення про проведения Загальних збор!в до дати проведения 
Загальних збор1в Товариство повинно надати акщонерам можливють ознайомитися з документами, 
необхщними для прийняття рш ен ь з питань порядку денного, за мюцезнаходженням Товариства у робоч1 дш, 
робочий час та в доступному мющ, а в день проведения Загальних збор1в - також у мющ Тх проведения.
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У повщомленш про проведения Загальних збор1в вказуються конкретно визначене м кце для 
ознайомлеиня (номер юмнати, офюу тощо) та посадова особа Товариства, вщповщальна за порядок 
ознайомлення акцюнер1в з документами.

Докумеити, шо надаються особам, яю мають право учаси у Загальних зборах, при пщготовщ до 
Загальних збордв, не розсилаються акщонерам.

9.19. Порядок внесения пропозицш до проекту порядку денного Загальних збор1в встановлюеться 
Законом УкраТни «Про акшонерш товариства».

Кожний акщонер мае право внести пропозищТ щодо питань, включених до проекту порядку денного 
Загальних збор1в Товариства, а також, щодо нових кандидат!в до складу оргашв Товариства, юльюсть яких не 
може перевищувати юльюсного складу кожного в  оргашв.

У раз! внесения змш до проекту порядку денного Загальних збор1в, Товариство не ш знш е шж за 10 
дшв до дати проведения Загальних збор1в повщомляе акщонер1в про таю змши та надсилае. порядок денний, 
а також проекта рш ень, що додаються на шдстав1 пропозицш акцюнер1в.

Товариство, також, не ш знш е шж за 10 дшв до дати проведения Загальних збор1в розмйцуе на 
власному веб - сайт! в мереж11нтернет вщповщну шформащю про змши у порядку денному Загальних збор1в.

9.20. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включеш до перелжу акщонер1в, яю мають право 
на таку участь, або Тх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликае Загальш збори, 
також можуть бути присутш представник аудитора Товариства та посадов: особи Товариства незалежно вщ 
володшня ними акщями цього Товариства, представник органу, який представляе права та штереси трудового 
колективу.

9.21. Перелж акщонер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах, складаеться станом на 24 
годину за три робочих дш до дня проведения Загальних збор1в у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему УкраТни.

На вимогу акцюнера Товариство або особа, яка веде облпс права власностт на акцп Товариства, 
зобов'язаш надати шформащю про включения його до перелжу акцюнер1в, яю мають право на участь у 
Загальних зборах.

9.22. Право на участь у Загальних зборах здшснюеться акщонером як особисто, так 1 через 
представника.

Акщонер мае право брати участь у Загальних зборах у такий спошб:
-  особисто брати участь в обговоренш питань порядку денного та голосувати по них;
-  направляти уповноваженого представника для участ! в обговоренш питань порядку денного та 

голосуванш по них;
9.23. Передача прав (повноважень) представников1 акщонера здшснюеться шляхом видач1 дов1реност1 

на право учасп та голосування на Загальних зборах.
Дов1ренють на право участ1 та голосування на Загальних зборах повинна бути засвщчена вщповщно до 

вимог, встановлених Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».
9.24. Акщонер мае право призначити свого представника постшно або на певний строк. Акщонер мае 

право надати дов1решсть на право участ! та голосування на Загальних зборах деюльком сво'Тм представникам.
До заюнчення строку, вщведеного на реестращю учасниюв Загальних збор1в, акщонер мае право 

замшити свого представника, повщомивши про це Реестрацшну ком кто та Генерального директора 
(уповноважену ним особу), або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У раз1, якщо для участ1 в Загальних зборах з'явилося деюлька представниюв акцюнера, рееструеться 
той представник, дов1решсть якому видана ш знше.

У раз1, якщо акщя перебувае у сшльнш власносп деюлькох ос1б, повноваження щодо голосування на 
Загальних зборах здшснюеться за Тх згодою одним 13 сшввласниюв або 'Тх загальним представником.

9.25. У раз1, якщо певш питания скликання, проведения 1 оформления результат1в Загальних збор1в не 
вщображен! в цьому Статут!, вони можуть бути врегульоваш Положениям про Загальш збори Товариства або 
ршенням Загальних збор1в.

9.26. Загальш збори проводяться у форм! сшльно'Т присутност1 акцюнер1в для обговорення питань 
порядку денного 1 прийняття рш ень з питань, поставлених на голосування, вщповщно до якого акщонери чи 
'Тх уповноважеш представники мають право на свш виб|р здшснити голосування з питань порядку денного.

9.27. Головуе на загальних зборах Голова НаглядовоТ ради, член НаглядовоТ ради чи шша особа, 
уповноважена Наглядовою радою.

9.28. В 1домост1, яю повинш бути передбачеш рш енням НаглядовоТ ради про проведения Загальних 
збор1в, визначаються Положениям про Загальш збори.

9.29. Загальш збори проводяться на територп УкраТни, в межах населеного пункту за 
мIсцезнаходженням Товариства, кр1м випадюв, коли на день скликання Загальних збор1в 100 вщсотками 
акщй Товариства володш ть шоземщ, особи без громадянства, шоземш юридичш особи, а також м1жнародш 
орган1зац1Т.

9.30. Загальш збори не можуть розпочатися ранш е, шж зазначено у повщомленш про проведения 
Загальних збор1в.
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9.31. Реестращя акцюнер1в (Тх представниюв) проводиться на пщетав1 перелку акцюнер1в, яю мають 
право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 
систему У кра'Тни, 13 зазначенням юлькосп голослв кожного акщонера.

Реестрацйо акцюнер1в (Тх представниюв) проводить реестрацшна комю1Я, яка призначаеться 
Наглядовою радою, а в раз1 скликання позачергових Загальних збор1в на вимогу акцюнер1в у випадку, якщо 
Наглядова рада не прийняла рш ення про скликання позачергових Загальних збор1в, - акцюнерами, яю цього 
вимагають.

Реестрацшна ком1С1я мае право вщмовити в реестрацп акцюнеру (його представнику) лише у раз1 
вщсутност! в акщонера (його представника) документа, яю щентифкують особу акщонера (його 
представника), а у раз1 участ1 представника акцюнера -  також документа, що шдтверджують повноваження 
представника на участь у Загальних зборах акцюнер1в Товариства.

9.32. Акцюнери (акщонер), яю на дату складення перелку акцюнер1в, яю мають право на участь у 
Загальних зборах, сукупно е власниками 10 1 бшьше вщеотюв простих акщй, а також Нацюнапьна комкля з 
щнних папер1в та фондового ринку можуть призначати своТх представниюв для нагляду за реестращею 
акцюнер!в. проведениям Загальних збор1в, голосуванням та пщбиттям його пщеумюв. Про призначення таких 
представниюв Товариство повщомляеться письмово до початку реестрацп акцюнер1в.

9.33. Наявшсть кворуму Загальних збор1в визначаеться реестращйною ком1с1ею на момент заюнчення 
реестрацп акщонер1в для участ1 у загальних зборах акщонерного товариства вщповщно до вимог ст. 41 
Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства».

9.34. При вщсутност1 кворуму для проведения р1чних Загальних збор!в Наглядова рада Товариства 
зобов’язана призначити дату проведения повторних Загальних збор1в.

При вщсутност! кворуму для проведения позачергових Загальних збор1в Наглядова рада Товариства 
мае право призначити дату проведения повторних Загальних збор1в.

Порядок повщомлення акщонер1в про проведения повторних Загальних збор1в та порядок Тх 
проведения повинш вщповщати вимогам, встановленим законодавством 1 цим Статутом для проведения 
Загальних збор1в.

9.35. Право голосу на Загальних зборах мають акщонери - власники простих акщй Товариства, яю 
володшэть акщями на дату складення перелку акщонер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах.

Акщонер не може бути позбавлений права голосу кр1м випадюв, передбачених Законом УкраТни «Про 
акшонерш товариства» та Законом УкраТни «Про Депозитарну систему УкраТни». Акщонер не мае права 
голосу при вирш енш  Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору М1ж ним 1 
Товариством.

9.36. На Загальних зборах голосування проводиться з у с к  питань порядку денного, винесених на 
голосування.

Загальш збори пщ час Тх проведения можуть змнновати черговють розгляду питань порядку денного за 
умови, що рш ення про змшу черговостт питань порядку денного буде вщдано не менше трьох чвертей 
голос1в акщонер1в, яю зарееструвались для участ1 у Загальних зборах.

9.37. Рш ення Загальних збор1в з питания, винесеного на голосування, приймаеться простою бшышетю 
голос1в акщонер1в, яю зарееструвалися для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих з цього 
питания акщй, кр1м випадюв, передбачених нижче.

Рш ення Загальних збор1в з питань, передбачених пунктами 9.2.2 -  9.2.7 та 9.2.20 цього Статуту, 
приймаеться бшьш як трьома чвертями гол ост в акщонер1в, яю зарееструвалися для учасп у Загальних зборах 
та е власниками голосуючих з вщповщного питания акщй.

9.38. У ход1 Загальних збор1в може бути оголошено перерву до наступного дня. Рш ення про 
оголошення перерви до наступного дня приймаеться простою бшышетю голос1в акшонер1в, яю 
зарееструвалися для учасп в Загальних зборах та е власниками акщй, голосуючих принаймш з одного 
питания, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реестращя акщонер1в (Тх представниюв) наступного 
дня не проводиться.

Кшьюсть голос1в акщонер1в, яю зарееструвалися для учасп в Загальних зборах, визначаеться на 
пщстав1 даних реестрацп першого дня.

Шсля перерви Загальш збори проводяться в тому самому мющ, що зазначене в повщомленш про 
проведения Загальних збор1в.

Кшьюсть перерв у ход1 проведения Загальних збор1в не може перевищувати трьох.
9.39. Голосування з питань порядку денного Загальних збор1в проводиться виключно з використанням 

бюлетешв для голосування. Вимоги до форми 1 змюту бюлетеня, порядку його затвердження та ш дета в и 
визнання недшеним, визначаються Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства», Статутом Товариства та 
Положениям про Загальш збори.

Бюлетеш для голосування та бюлетеш для кумулятивного голосування (кожна сторшка бюлетеня, що 
мае текст) засвщчуються пщписом члена реестращйноТ комюп, який видае бюлетеш вщповщному акщонеру 
(його представнику) при його реестрацп для учасп у Загальних зборах.

9.40. Роз’яснення щодо порядку голосування, пщрахунку голоав та шших питань, пов’язаних п 
забезпеченням проведения голосування на Загальних зборах, надае л1чильна к о м 1С1я, яка обираеться 
Загальними зборами.
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Порядок формування, повноваження 1 вимоги до члешв л 1чильно'Т комюп визначаються Положениям 
про Загальш збори.

9.41. Повноваження л 1чильно'Т комюп за договором можуть передаватися депозитарий установи яка 
надае Товариству додатков1 послуги, зокрема щодо виконання функцш л1чильноТ комюп'.

9.42. До обрання Л1ЧильноТ комюп пщрахунок голос1в на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку 
голосування, шдрахунку голоЫв та з шших питань, пов'язаних 13 забезпеченням проведения голосування на 
Загальних зборах, надае тимчасова л 1чильна комю1я, яка формуеться Наглядовою радою Товариства. 
Порядок формування, повноваження 1 вимоги до члешв тимчасовоТ л1чильно'Т комюп визначаються 
Положениям про Загальш збори.

9.43. Наглядова рада Товариства зобов’язана визначити першим питаниям порядку денного Загальних 
збор1в Товариства питания про обрання л1чильноТ ком юн.

9.44. За пщсумками голосування складаеться протокол, що пщписуеться всОма членами л 1чильно'Т 
комюп Товариства, яю брали участь у шдрахунку голос1в.

У випадку передач! повноваження л 1чильно'Т комюп депозитарий установ1, з якою укладений догогмр 
про надання послуг, зокрема щодо виконання функцш л 1чильно'Т комюп, протокол про пщсумки голосування 
шдписуе представник щеТ депозитарно'Т установи.

Рш ення Загальних збор1в Товариства вважаеться прийнятим з моменту складення протоколу про 
пщсумки голосування.

Протокол про пщсумки голосування додаеться до протоколу Загальних збор1в.
Пюля складення протоколу про пщсумки голосування бюлетеш для голосування опечатуються 

л 1чильною комЫею та збершаються у Товариств1 протягом строку його д1яльност1, але не бшьше чотирьох
РОК2В.

9.45. Пщсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пщ час яких проводилося голосування. 
Шсля закриття Загальних збор1в пщсумки голосування доводяться до вщома о аб , включених до перелжу 
акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих дшв шсля складання 
протоколу про пщсумки голосування, шляхом Тх розмщення на власному веб - сайп Товариства в мереж1 
1нтернет.

9.46. Протокол Загальних збор1в складаеться протягом 10 дшв з моменту закриття Загальних збор1в та 
пщписуеться головою 1 секретарем Загальних збор1в.

Протокол Загальних збор1в, пщписаний головою та секретарем Загальних збор!в, пщшиваеться, 
скр1плюеться п1дписом Генерального директора.

9.47. Книга протокол!в збершаеться за м 1 сцезнаходжеIшям Товариства. В1дпов1далыпсть за збершання 
книги протоколов покладаеться на Генерального директора.

9.48. Рш ення, п р и й ш т Загальними зборами, е обов’язковими для виконання акцюнерами та 
посадовими особами Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства е коллепальним органом, що здшенюе захист прав акщонер1в 
Товариства, 1 в межах компетенци, визначено'Т цим Статутом та Законом УкраТни «Про акцюнерш 
товариства», здшенюе управлшня Товариства, а також контролюе та регулюе Д1яльшсть Виконавчого органу 
Товариства.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та вщповщальшеть члешв НаглядовоТ ради визначаеться 
Законом УкраТни «Про акшонерш товариства», цим Статутом, Положениям про Наглядову раду Товариства, 
а також цившьно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладаеться з членом НаглядовоТ ради.

Такий догов1р або контракт вщ 1меш Товариства пщписуеться Генеральним директором чи шшою 
уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рш енням  Загальних збор1в. Цившьно- 
правов1 договори з членами НаглядовоТ ради укладаються на безоплатнш основ1.

10.3. До виключноТ компетенци НаглядовоТ ради належить:
10.3.1. Пщготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних збор1в, прийняття рш ення 

про дату Тх проведения та про включения пропозицш до проекту порядку денного, кр1м скликання 
акцюнерами позачергових Загальних збор1в, затвердження повщомлення про скликання Загальних збор1в;

10.3.2. Забезпечення попереднього розгляду ус1х питань, що належать до виключноТ компетенци 
Загальних збор1в, у раз1 необхщност1 надання по них висновюв;

10.3.3. Прийняття рш ення про проведения чергових або позачергових Загальних збор1в за власною 
шщативою, на вимогу акцюнер1в, за пропозищею Генерального директора або Рев13шно'Т комюп та у 
випадках, встановлених Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства»;

10.3.4. Прийняття рш ення про продаж ранш е викуплених Товариством акцш;
10.3.5. Прийняття рш ення про розмщення Товариством шших щнних папер1в, кр1м акщй;
10.3.6. Прийняття рш ення про викуп розмщ ених Товариством шших, кр1м акщй, щнних папер1в;
10.3.7. Попереднш розгляд за поданням Генерального директора норматив1в розподшу прибутку, 

погодження дивщендно'Т пол!тики 1 розм1р 1в виплат дивщещцв з подальшим затвердженням 'Тх Загальними 
зборами;
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10.3.8. Прийняття рш ення про використання резервного кашталу Товариства та доч1ршх пщприемств;
10.3.9. 1шщювання в раз1 необхщност1 проведения позачергових рев1зш та спещальних перев1рок 

фшансово-господарсько'Т д 1яльност1 Товариства;
10.3.10. Затвердження ринково'Т вартост1 майна у випадках, передбачених Законом УкраТни «Про 

акшонерш товариства» 1 цим Статутом;
10.3.11. Обрання та припинення повноважень Генерального директора;
10.3.12. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, затвердження 

змш та доповнень до цього контракту, встановлення розм1ру його винагороди;
10.3.13. Прийняття рш ення про виплату премп Генеральному директору;
10.3.14. Прийняття рш ення про притягнення до вщповщальност1 Генерального директора, в тому чиап 

до майново'Т вщповщальностц
10.3.15. Винесення рш ен ь про притягнення до майново'Т вщповщальност! шших посадових ос1б 

Товариства та посадових ос1б доч1ршх пщприемств;
10.3.16. Обрання реестращйноТ комки, за винятком випадюв, встановлених Законом УкраТни «Про 

акцюнерш товариства»;
10.3.17. Формування (обрання) тимчасово'Т л 1чильно'Т комки, за винятком випадюв, встановлених 

Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства»;
10.3.18. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розм1ру оплати його послуг;
10.3.19. Затвердження оргашзацшно'Т структури Товариства та внесения змш до оргашзацшно'Т 

структури Товариства;
10.3.20. Анал1з дш Виконавчого органу щодо управлшня Товариством, реал1зацн швестищйно'Т, 

техшчно'Т та цшово'Т полггики, номенклатури товар1в 1 послуг;
10.3.21. Визначення дати складення перелку ос1б, яю мають право на отримання дивщенд1в, порядку 

та строюв виплати дивщещцв у межах граничного строку, визначеного Законом УкраТни «Про акцюнерш 
товариства»;

10.3.22. Визначення дати складення перелку акщонер1в, яю мають бути повщомлеш про проведения 
Загальних збор1в та мають право на участь у Загальних зборах;

10.3.23. Виршення питань про участь Товариства у промислово-фшансових трупах та шших 
об'еднаннях, про заснування ш них юридичних ос1б;

10.3.24. Прийняття рш ення про здшснення швестицш у статутш (складеш, пайов1) каштали шших 
юридичних ос1б шляхом створення або вступу до складу учасниюв юридичних ос1б, про припинення участи 
за винятком випадку припинення д]яльнос'Н юридичноТ особи, учасником якоТ е Товариство;

10.3.25. Прийняття рш ення про змшу розм1ру частки, номшальноТ вартост1 частки, змшу кшькост! 
акщй чи номшальноТ вартост1 акцш, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) кашталах 
шших юридичних оЫб, за винятком випадюв, коли вказаш змши е результатом виконання рш ень 
уповноваженого органу юридичноТ особи, учасником якоТ е Товариство, або результатом виконання рш ення 
суду;

10.3.26. Прийняття рш ення про приеднання, затвердження передавального акта та умов договору про 
приеднання до Товариства шшого акщонерного товариства, якщо Товариству належить бшьш як 90 вщеотюв 
простих акщй товариства, що приеднуеться 1 приеднання не спричиняе необхщност! внесения змш до Статуту 
пов’язаних 13 змшами прав акцюнер1в;

10.3.27. Затвердження перелку правочишв (договор1в, операщй) та Л1м т в  (граничш суми правочин1в 
(договор1в, операщй), для вчинення (укладення, здшснення) яких необхщне попередне погодження 
НаглядовоТ ради Товариства;

10.3.28. Прийняття рш ення про вчинення значних правочишв, якщо ринкова вартють майна або 
послуг, що е його предметом, становить вщ 10 до 25 вщеотюв вартоеп актив 1 в за даними останньоТ р1чноТ 
ф1нансово'Т зв1тност1 Товариства;

10.3.29. Прийняття р1шення про вчинення правочишв, щодо яких е заштересовашсть;
10.3.30. Визначення ймов1рност1 визнання Товариства неплатоспроможним внаслщок прийняття ним 

на себе зобов'язань або 'Тх виконання, у тому числ1 внаслщок виплати дивщещцв або викупу акщй;
10.3.31. Прийняття рш ення про обрання оцшювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його послуг;
10.3.32. Прийняття рш ення про обрання (замшу) депозитарно'Т установи, яка надае Товариству 

додатков1 послуги, затвердження умов договору з нею, встановлення розм1ру оплати його послуг;
10.3.33. Вирш ення питань, вщнесених до компетенци НаглядовоТ ради згщно Закону УкраТни «Про 

акцюнерш товариства» у раз! злиття, приеднання, подшу, видшу або перетворення Товариства;
10.3.34. Прийняття рш ення про вщеторонення Генерального директора вщ здшснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здшенюватиме повноваження Генерального директора;
10.3.35. Прийняття рш ення про створення, реоргашзацно 1 лквщ ащ ю  доч1рнк пщприемств, фшш, 

представництв, затвердження 'Тх Статутов та Положень, та про призначення Тх кер1вниюв.
Пщ «доч1рн1ми гпдприемствами» для цшей цього пункту розумшться юридичн1 особи, в статутних 

(складених) кашталах яких Товариство володк 100% корпоративних прав (акщй часток, па'Тв тощо).
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10.3.36. Затверджувати в межах евое'Т компетенци положения, якими регулюються питания пов’язаш з 
Д1яльшетю Товариства.

10.3.37. Вирш ення шших питань, що належать до виключно '1 компетенци НаглядовоТ ради згщно п 
Законом Укра'Тни «Про акцюнерш товариства», цим Статутом або передан! на вирш ення Наглядовою радою 
Загальними зборами.

Питания, що належать до виключноТ компетенци НаглядовоТ ради, не можуть виршуватися шшими 
органами товариства, кр1м Загальних збор1в, за винятком випадюв, встановлених Законом УкраТни «Про 
акцюнерш товариства».

Компетенщя НаглядовоТ ради може бути змшена шляхом внесения змш до Статуту або прийняття 
вщповщного рш ення Загальними зборами.

10.4. Наглядова рада мае право:
- отримувати будь-яку шформащю та документа Товариства, необхщш для виконання сво'Тх функцш;
- отримувати копи документа, а також копи документа доч1ршх пщприемств Товариства;
- заслуховувати звгги Генерального директора, посадових оЫб Товариства з окремих питань 

д1яльност1 Товариства;
- залучати експерта до анализу окремих питань д1яльност1 Товариства.
Вищезазначена шформашя та документа надаються членам НаглядовоТ ради протягом 5 (п’яти) 

робочих дшв з дати отримання Товариством письмового запиту на 1м'я Генерального директора.
10.5. Члени НаглядовоТ ради обираються лише з числа ф1зичних ос1б, яю мають повну цившьну 

д1ездатн1сть. До складу НаглядовоТ ради обираються акщонери або особи, як! представляють Тхш штереси 
(надал1 -  «Представники акцюнер^в»), та/або незалежш директори.

Член НаглядовоТ ради, який обираеться, як Представник акщонера або групи акщонер1в, може бута 
замшений таким акщонером або групою акцюнер1в у будь-який час.

10.6. Члени НаглядовоТ ради обираються Загальними зборами акщонер1в Товариства на строк не 
бшьше шж на три роки, якщо шший строк не встановлений рш енням Загальних збор1в Товариства. 
Повноваження члена НаглядовоТ ради дшсш з моменту його обрання Загальними зборами. Акщонер 
(акцюнери), Представник якого (яких) обраний членом НаглядовоТ ради, може обмежити повноваження 
свого Представника як члена НаглядовоТ ради. Акцюнери та член НаглядовоТ ради, який е Тхшм 
Представником, несуть солщарну вщповщальшсть за вщшкодування збитюв, завданих Товариству таким 
членом НаглядовоТ ради.

10.7. У раз1 замши члена НаглядовоТ ради -  Представника акщонера повноваження вщкликаного члена 
НаглядовоТ ради припиняються, а новий член НаглядовоТ ради набувае повноважень з моменту отримання 
Товариством письмового повщомлення вщ акцюнера (акцюнер1в), Представником якого е вщповщний член 
НаглядовоТ ради.

Повщомлення про зам 1ну члена НаглядовоТ ради -  Представника акщонера (акщонер1в) повинно 
М1ст и т и  шформащю про нового члена НаглядовоТ ради, який визначаеться на замшу вщкликаного (пр!звище, 
1м ’я, по-батьков1 (найменування) акцюнера (акцюнер1в), розм1р пакета акщй, що йому належить або Тм 
сукупно належить).

10.8. Обрання члешв НаглядовоТ ради здшснюеться шляхом кумулятивного голосування в порядку, 
передбаченому Положениям про Загальш збори 1 Положениям про Наглядову раду.

Одна й та сама особа може обиратися до складу НаглядовоТ ради неодноразово.
10.9 Наглядова рада складаеться з 4-ох (чотирьох) члешв, яю обираються Загальними зборами.

Особи, обраш членами НаглядовоТ ради, можуть переобиратися необмежену кшьюсть раз1в.
10.10. Член НаглядовоТ ради не може бути одночасно Генеральним директором, членом Рев13шно'Т 

комюп Товариства. Головою та членами НаглядовоТ ради не можуть бути особи, яким згщно 13 
законодавством УкраТни заборонено обшмати посади в органах управлшня господарських товариств.

10.11. Загальш збори можуть прийняти рш ення про дострокове припинення повноважень члешв 
НаглядовоТ ради та одночасне обрання нових члешв. При цьому, рш ення про дострокове припинення 
повноважень члешв НаглядовоТ ради може бути прийнято тшьки стосовно вс1х члешв НаглядовоТ ради. 3 
припиненням повноважень члена НаглядовоТ ради одночасно припиняеться ,шя договору (контракту), 
укладеного з ним. Норми цього пункту не застосовуються до права акщонера (акщонер1в), Представник якого 
(яких) обраний до складу НаглядовоТ ради, замшити такого Представника -  члена НаглядовоТ ради.

10.12. Без рш ення Загальних збор1в повноваження члена НаглядовоТ ради з одночасним припиненням 
договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижш;
2) в раз1 неможливост1 виконання обов'язюв члена НаглядовоТ ради за станом здоров'я;
3) в раз1 набрання законно'Т сили вироком чи рш енням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключае можлив1сть виконання обов'язюв члена НаглядовоТ ради;
4) в раз1 смерт!, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безвюно вщсутшм, померлим;
5) у раз1 отримання Товариством письмового повщомлення про зам 1ну члена НаглядовоТ ради, який е 

Представником акщонера.
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10.13. Якщо кшьюсть члешв НаглядовоТ ради становить менше половини и кшыасного складу, 
визиаченого цим статутом, Товариство протягом трьох М1сящв мае скликати позачергов1 Загальш збори для 
обрання всього складу НаглядовоТ ради.

Якщо юльюсть члешв НаглядовоТ ради Товариства, повноваження яких дшсш, становитиме половину 
або менше половини и обраного вщповщно до вимог статуту Загальними зборами Товариства кшыасного 
складу, Наглядова рада не може приймати рш ення, кр1м рш ень з питань скликання позачергових Загальних 
збор1В Товариства для обрання всього складу НаглядовоТ ради, а саме питань, зазначених у пщпунктах 10.3.1., 
Ю.З.З., 10.3.16, 10.3.17, 10.3.22. цього статуту.

10.14. Член НаглядовоТ ради здшенюе своТ повноваження, дотримуючись умов цившьно-правового 
договору, трудового договору або контракту з Товариством та вщповщно Статуту, а представник акцюнера -  
члена НаглядовоТ ради здшенюе своТ повноваження вщповщно до вказ1вок акцюнера, штереси якого вш 
представляе у Наглядовш рад1.

10.15. Д1яльн1сть члешв НаглядовоТ ради у Товариств1 е безоплатною.
10.16. Голова НаглядовоТ ради обираеться на першому засщанш НаглядовоТ ради 13 загального складу 

НаглядовоТ ради, обраного Загальними зборами, простою бшышетю голоав вщ загально'Т юлькоеп члешв 
НаглядовоТ ради. Наглядова рада мае право в будь-який час переобрати Голову НаглядовоТ ради.

10.17. Голова НаглядовоТ ради:
-  оргашзовуе роботу НаглядовоТ ради;
-  скликае засщання НаглядовоТ ради та головуе на них;
-  оргашзовуе на засщаннях ведения протоколу, забезпечуе збершання книги протокол1в НаглядовоТ 

ради;
-  вщкривае Загальш збори, оргашзовуе обрання секретаря Загальних збор1в;
-  здшенюе шин повноваження, передбачеш Положениям про Наглядову раду.
10.18. Наглядова рада вправ! призначити заступника Голови НаглядовоТ ради. У раз! вщсутност1 

Голови НаглядовоТ ради його функцн (у тому числ1 право пщпису документа) виконуе його заступник, а в 
раз1 вщсутност1 останнього -  один 13 члешв НаглядовоТ ради за рш енням НаглядовоТ ради, що приймаеться 
бшышетю гол ос 1в и члешв, яю беруть участь у засщанш.

10.19. Засщання НаглядовоТ ради проводяться не рщше одного разу на квартал. Одне 13 засщань 
НаглядовоТ ради з питань проведения р1чних Загальних збор1в проводиться не ш знш е 1 (одного) мюяця шсля 
настання встановленого законодавством УкраТни строку надання бухгалтерськоТ звпноеп з метою розгляду 
проекТ1В Р1ЧНИХ ЗВШВ, р1ЧНО*Т бухгалтерськоТ ЗВ1ТИОСТ1, у тому ЧИСЛ1 ЗВ1Т1В про прибутки та збитки Товариства 
1 висновку аудитора.

На р 1чному засщанш Голова НаглядовоТ ради представляе Наглядовш рад 1 повну поточну фшансову 
шформащю, а також повний звгг про поточний стан справ, про основш результата 1 плани Товариства.

10.20. Засщання НаглядовоТ ради скликаються за пишативою Голови НаглядовоТ ради, на вимогу члена 
НаглядовоТ ради, на вимогу Рев13шноТ комюп. Генерального директора, аудитора, кер1вника структурного 
пщроздшу, що здшенюе функцн внутршнього контролю, а також на вимогу акщонер1в, яю в сукупност! 
володпоть не менш як 5 вщеотюв голосуючих акщй Товариства.

Особи, на вимогу яких скликаеться засщання НаглядовоТ ради, беруть участь у такому засщанш.
На вимогу НаглядовоТ ради в и засщанш або в розгляд! окремих питань порядку денного засщання 

беруть участь Генеральний директор та шип визначеш Наглядовою радою особи в порядку, встановленому 
Положениям про Наглядову раду.

У засщанш НаглядовоТ ради на ГГ запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь 
представники профепшкового або шшого уповноваженого трудовим колективом органу, який пщписав 
колективний доп ш р вщ 1меш трудового колективу.

10.21. Засщання НаглядовоТ ради проводиться, як правило, за мюцезнаходженням Товариства. 
Виконавчий орган зобов’язаний забезпечити Наглядовш рад1 умови для роботи.

Порядок скликання 1 проведения засщання НаглядовоТ ради визначаеться Положениям про Наглядову
раду.

10.22. Засщання НаглядовоТ ради е правомочним, якщо в ньому бере участь бшьше половини ГТ складу.
10.23. На засщанш НаглядовоТ ради кожен член НаглядовоТ ради мае один голос.
Члени НаглядовоТ ради беруть участь у засщаннях НаглядовоТ ради тшьки особисто, передача прав на 

участь у засщаннях НаглядовоТ ради його членами шляхом видач1 дов1реностей чи шшим способом не 
допускаеться.

10.24. Рш ення НаглядовоТ ради приймаеться простою бшышетю голоав члешв НаглядовоТ ради, яю 
беруть участь у засщанш та мають право голосу або яю беруть участь у заочному голосуванш (методом 
опитування), окр1м випадюв, передбачених Роздшом 14 цього Статуту.

У випадку Р1ВНОГО розподшу голоав члешв НаглядовоТ ради пщ час прийняття рш ень голос Голови 
НаглядовоТ ради е виршальним, якщо це не суперечить особливостям, передбаченим у Роздш  14 цього 
Статуту.

10.25. Рш ення НаглядовоТ ради може бути прийняте заочиим голосуваниям (методом опитування) в 
порядку, передбаченому Положениям про Наглядову раду. Така форма проведения засщання допускаеться, 
якщо жоден з члешв НаглядовоТ ради не заперечуе проти неТ.
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10.26. У раз1 дострокового припинення повноважень одного чи кшькох члешв НаглядовоТ ради 1 до 
обрання всього складу НаглядовоТ ради засщання НаглядовоТ ради е правомочними для виршення питань 
вщповщно до и компетенци за умови, що кшьюсть члешв НаглядовоТ ради, повноваження яких е чинними, 
становить бшьше половини и складу.

10.27. Протокол засщання НаглядовоТ ради оформляеться протягом 5 (п'яти) дшв шсля проведения 
засщання. Протокол засщання НаглядовоТ ради пщписуе головуючий на засщанш.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складаеться не ш знш е 3 
(трьох) дшв з дати закшчення прийому опитувальних лист1в чи шших письмових доказав волевиявлення 
члешв НаглядовоТ ради вщповщно до Положения про Наглядову раду.

Ведения п рототш в засщань НаглядовоТ ради забезпечуеться Головою НаглядовоТ ради. Книга 
протокол1в засщань НаглядовоТ ради повинна зберпатися за мкцезнаходженням Товариства. Збер1гання 
книги протокол!в забезпечуе Голова НаглядовоТ ради.

10.28. Члени НаглядовоТ ради при здшсненш сво'Тх прав та виконанш обов’язюв повинш д1яти в 
штересах Товариства, здшснювати своТ права 1 виконувати обов’язки добросовюно 1 розумно.

Члени НаглядовоТ ради е посадовими особами Товариства 1 несуть вщповщальшсть в межах сво'Тх 
повноважень.

10.29. Питания правового статусу НаглядовоТ ради, права та обов’язки члешв НаглядовоТ ради, не 
вщображеш у цьому Статут!, порядок утворення 1 д1яльност1 ком1тет1в НаглядовоТ ради регулюються 
Положениям про Наглядову раду, що приймаеться Загальними зборами простою бшышетю голоЫв 
акцюнер1в, яю беруть участь у зборах.

И . ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Особою, яка здшенюе повноваження однооабного Виконавчого органу Товариства е 
Генеральний директор Товариства.

Генеральний директор здшенюе управлшня поточною Д1яльшстю Товариства.
До компетенци Генерального директора належить вирш ення в а х  питань, пов'язаних з управлшням 

поточною Д1яльшстю Товариства, кр1м питань, що законодавством, цим Статутом або ршенням Загальних 
збор1в вщнесеш до виключноТ компетенци Загальних збор!в та НаглядовоТ ради.

11.2. Генеральний директор пщ звш шй Загальним зборам 1 Наглядовш рад1, оргашзовуе виконання Тх 
рш ень. Генеральний директор д1е вщ 1меш Товариства у межах, встановлених цим Статутом 1 законом.

11.3. До компетенци Генерального директора належить:
-  розробка основних напрямюв д 1яльност1 та розвитку Товариства;
-  визначення напрямюв поточно'Т д1яльност1 Товариства, затвердження оперативних плашв роботи та 

контроль за Тх виконанням;
-  оргашзащя господарсько'Т д 1яльност1 Товариства, фшансування, ведения облжу та складання

ЗВ1ТНОСТ1;
-  забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед державою 1 контрагентами за 

господарськими договорами, за сплатою вщповщних платежчв до бюджету та позабюджетних 
фондов, вимог чинного законодавства по охорош пращ та техшки безпеки, вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища, тощо;

-  забезпечення збереження майна Товариства, основних засоб|в виробництва, тощо I забезпечення Тх 
надежного використання;

-  одноособове прийняття рш ень про укладення договор1в, угод, шших правочишв, пов'язаних 31 
звичайною господарською Д1яльшстю, зокрема, але не виключно, договор1в кушвл1-продажу, 
поставки, мши, у тому числ1 зовншньоеконом 1чних договор1в (контракте), а також договор1в 
оренди, дарування майна I грошових кошт1в, застави, договоров по залученню або наданню 
кредита, позик, гарант;й, порук, включаючи майнов! поруки, якщо сума (ц 1на) таких правочшпв 
не перевищуе 10 % вщ балансово'Т вартост! актив1в Товариства, що визначаеться за результатами 
року, передуючого року, в якому здшснюеться правочин, окр1м правочишв по розпорядженню, 
включаючи передачу в заставу, епшьну Д1яльшсть, користування або володшня на строк бшьше 1 
року, виробничими основними фондами (засобами), що забезпечують ведения Товариством 
ОСНОВНО'Г виробничо'т Д1ЯЛЬНОСТ1;

-  контроль за станом належних Товариству примшень, споруд, обладнання;
-  контроль руху матер1альних та грошових ц1ниостей; 

оргашзашя зовншньоеконом!чно'Т д!яльност1;
-  орган1зац1я збуту продукцп;
-  кер1вництво роботою структурних п1дроздш 1в та доч 1рн1х пщприемств Товариства, забезпечення 

виконання покладених на них зав дань;
-  визначення перелжу в1домостей, що складають комерщйну таемницю та конфщенцшну 1нформащю 

про Д1яльн!сть Товариства, визначення порядку Тх використання та охорони;
-  розпорядження вщповщно до цього Статуту та законодавства УкраТни майном та коштами 

Товариства;
-  розробка та подання на затвердження Наглядовш рад] оргашзащйно'Т структури Товариства;
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-  попереднш розгляд питань, що належать до компетенци Загальних збор1в, пщготовка цих питань 
до збор1в;

-  розробка на Загальш збори пропозицш з питань Д1яльносп Товариства та внесения цих пропозицш 
на затвердження Наглядовш рад1;

-  подготовка та передача на затвердження Наглядовш рад1 положения з питань оплати пращ та 
мотивацп пращвниюв Товариства;

-  пщготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекта стратепчного плану 
Товариства, р 1чних б1знес-плашв (маркетингових та фшансових), р1чного бюджету Товариства;

-  подання на затвердження Загальним зборам р1чного звгеу 1 балансу Товариства, висновюв 
незалежного аудитора та Рев1зшно'Г комюп Товариства;

-  пщготовка звгпв Наглядовш рад1 щодо виконання основних напрялпв д1яльност1 Товариства;
-  забезпечення виконання рш ен ь Загальних збор1в та НаглядовоТ ради;
-  оргашзащя та забезпечення проведения Загальних збор1в;
-  залучення екеперта до анал1зу окремих питань д 1яльност1 Товариства;
-  затвердження внутрш ш х документе Товариства за винятком тих, затвердження яких вщнесено до 

компетенци Загальних збор1в чи НаглядовоТ ради;
-  вирш ення загальних питань добору, розстановки та перешдготовки кадр1в;
-  оргашзащя сощально-побутового обслуговування пращвниюв Товариства;
-  заслуховування з в т в  посадових ос1б структурних пщроздшв Товариства 1 прийняття рш ень по 

них;
-  виршення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
-  визначення посадових оклад1в, форм та систем оплати пращ пращвниюв Товариства (за винятком 

тих ос1б, визначення умов пращ яких вщнесено до компетенци НаглядовоТ Ради) та шших ос1б, що 
залучаються до роботи зпдно 13 законодавством УкраТни;

-  розробка та затвердження правил внутрнннього трудового розпорядку та шших внутршшх 
документов Товариства за винятком тих, затвердження яких вщнесено до компетенци Загальних 
зборов чи НаглядовоТ ради;

-  винесення рш ен ь про притягнення до майново'Т вщповщальноеп пращвниюв Товариства (за 
винятком посадових ос1б Товариства);

-  оргашзащя поточного контролю за оперативною Д1яльшстю Товариства;
-  право шдпису дов1реностей;
-  вщкриття рахунюв у банювських установах;
-  видача наказ1в та розпоряджень з питань д1яльност1 Товариства;
-  наймання та звшьнення з роботи пращвниюв Товариства, застосування заход1в заохочення та 

дисциплшарного стягнення;
-  розподш обов’язюв М1ж сво'Тми заступниками;
-  призначення та звшьнення з посади керовниюв п1дроздш в, призначення яких не входить до 

компетенци Загальних збор1в чи НаглядовоТ ради Товариства;
-  за погодженням 13 НаглядовоТ радою - призначення на посаду та звшьнення з посади заступииюв 

Генерального директора, кер1вниюв основних напрямюв роботи (виробництво, фшанси та 
економжа, комерщя, бухгалтерский обл1к, правов1 питания) 1 основних виробничих шдроздйпв 
Товариства, його фшш та представництв, визначення умов пращ таких кер1вниюв, включаючи 
оплату пращ, а також звшьнення (усунення, в1дсторонення) зазначених у цьому П1диункт1 
кер1вниюв на П1дставах, передбачених чинним законодавством;

-  заслуховування з в т в  посадових ос1б доч1рн1х пщприемств та в1докремлених пщроздшв 
Товариства;

-  шип питания, за винятком тих, що належать до компетенци Загальних збор1в чи НаглядовоТ ради.
Компетенщя Генерального директора може бути змшена шляхом внесения змш до Статуту або

прийняття вщповщного рш ення Загальними зборами.
11.4. Генеральним директором може бути будь-яка ф1зична особа, яка мае повну цившьну д1ездатн1сть 

1 не е членом НаглядовоТ ради чи Рев13шноТ комюп' Товариства.
11.5. Генеральний директор обираеться Наглядовою радою бшышетю голоав члешв НаглядовоТ ради, 

яю беруть участь у засщанш, строком не бшьше як на 1 (один) рж, що повинне бути вказане у рш енш  
НаглядовоТ ради, 1 може переобиратися необмежену кшьюсть раз1в. ГТропозишя про висунення кандидата на 
посаду Генерального директора повинна м1стити 1м’я кандидата, М1сце його роботи, займану посаду, 
вщомост1 про зайняття посад в органах управлшня шших оргашзацш.

Права та обов'язки, строк повноважень, вщповщальшсть 1 оплата пращ Генерального директора 
визначаються Законом УкраТни «Про акшонерш товариства», шшими актами законодавства, цим Статутом, 
Положениям про Виконавчий орган, а також контрактом, що укладаеться з Генеральним директором. Вщ 
1меш Товариства контракт пщписуе Голова НаглядовоТ ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою 
радою.

Наглядова рада вправ1 достроково припинити повноваження Генерального директора. Пщстави 
припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та трудовим 
контрактом з ним.
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11.6. Генеральний директор мае право без дов1реност1 д1яти вщ 1меш Товариства. Генеральний 
директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рш ення Загальних збор1в та 
НаглядовоТ ради Товариства, представляти Товариство в його вщносинах з державними органами, 
шдприемствами, установами, оргашзацшми, у тому числ1 шоземними; укра’Тнськими та шоземними 
громадянами та будь-якими шшими греями сторонами; вести переговори та укладати будь-яю правочини, 
договори (контракта тощо) вщ 1меш Товариства, у тому числ1 зовншньоеконом1чш. Генеральний директор 
мае право надавати пропозицн Загальним зборам та Наглядовш рад1 Товариства за вам а напрямками 
д1яльност1 Товариства.

При необхщност1 укладення договор1в (контракпв), для укладення яких необхщна попередня згода 
НаглядовоТ ради Товариства, Генеральний директор направляе Наглядовш рад1 проект даного договору 
(контракту), необхщш документа для прийняття рш ення, у тому числ1 пояснения. Укладення вказаних вище 
ДОГОВОр1В ЗДШСНЮСТЬСЯ гасля прийняття В1ДПОВЩНОГО рш еН Н Я  у письмовому ВИГЛЯД1, оформленого у форМ1 
протоколу НаглядовоТ ради.

11.7 Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Генерального директора за його вщсутноеп, мае 
вс1 повноваження Генерального директора Товариства, передбачеш законодавством УкраТни, цим Статутом 
та Положениям про Виконавчий орган Товариства, в тому числ1 Д1е без дов!реност1 вщ 1меш Товариства та 
представляе його штереси в ус1х установах, пщприемствах та оргашзащях. 1нип особи можуть Д1яти вщ 1меш 
Товариства у порядку представництва, передбаченому Цившьним кодексом УкраТни.

Генеральний директор може доручати вирш ення окремих питань та/або делегувати повноваження, що 
входять до його компетенци, сво'Тм заступникам або кер1вникам структурних пщроздшв, в межах, 
передбачених цим Статутом та Положениям про Виконавчий орган шляхом видання вщповщного наказу.

11.8. Генеральний директор видае накази та розпорядження, обов’язков1 для виконання вс1ма 
пращвниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора збериаються за 
мюцезнаходженням Товариства 1 можуть бути видаш для ознайомлення акщонерам за 'Тх вимогою.

11.9. Генеральний директор Товариства мае право пщпису документа вщ 1меш Товариства без 
дов|репост1.

1нип особи мають право пщпису документе вщ 1меш Товариства на пщстав1 дов1реностей, яю видае 
Генеральний директор.

11.10. Питания правового статусу Генерального директора не вщображеш в цьому Статут!, 
регулюються Положениям про Виконавчий орган Товариства, що приймаеться Загальними зборами простою 
бшышетю голос1в акшонерш, яю беруть участь у зборах.

12. ПЕРЕВ1РКА Ф 1Н А Н С 0В 0-Г0С П 0Д А РС Б К 01 Д1ЯЛБНОСТ1 ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведения перев1рок ф1нансово-господарсько'Т д1яльност1 у Товариств1 створюеться 
Рев131Йна ком1С1я, а також затверджуеться незалежний аудитор (аудиторська ф1рма).

12.2. Рев1зшна ком 1С1я складаеться 13 3 (трьох) 0 С16 : обираеться Загальними зборами Товариства на 
строк до дати проведения наступних р1чних Загальних збор1в Товариства, якщо шший строк не встановлений 
ршенням Загальних збор1в Товариства. У випадку заюнчення строку повноважень член1в Рев13шноТ ком1си, 
цей строк продовжуються до обрання Загальними зборами акщонер1в нового складу Рев13шноТ ком1сп, але не 
бшьше шж на 5 роюв.

Члени Рев1зШно'Т к о м 1СИ обираються шляхом кумулятивного голосування з числа ф^зичних ос!б, якл 
мають повну цившьну д1ездатшеть та/або з числа юридичних 0 С1б -  акщонер1в.

Не можуть бути членами Рев1зШно'Т ком1Сн члени НаглядовоТ ради, Генеральний директор Товариства, 
особа, яка не мае повно'Т цившьноТ Д1ездатност1, члени 1иших орган1в Товариства.

Члени Рев131Йно'Т ком1си не можуть входити до складу л 1чильно'Т комюп Товариства.
Голова Рев1зшноТ комюп обираеться членами Рев1зшноТ ком1сГТ з 'Тх числа простою бшышетю голосов 

вщ кшькленого складу Рев131Йно'Т комюп.
12.3. Загальш збори вправ1 прийняти рш ення про дострокове припинення повноважень члешв 

Рев1зшно'Т комюп та одночасне обрання нових члешв. При цьому рш ення про дострокове припинення 
повноважень члешв Рев13шноТ комюп може бути прийнято тшьки стосовно ВС1Х члешв Рев1зШноТ ком1си.

12.4. Без рш ення Загальних збор1в повноваження члена Рев1зшноТ ком1си з одночасним припиненням 
договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижш;
2) в раз! неможливост! виконання обов'язюв члена Рев13шноТ комюп за станом здоров'я;
3) в раз1 набрання законно!' сили вироком чи рш енням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключае можливють виконання обов'язюв члена Рев1зшноТ ком1сн;
4 )  в раз1 см ер т1 , в и зн а н н я  й о г о  н е д 1 е зд а т н и м , о б м е ж е н о  д 1 е зд а т н и м , б езв ^ сн о  В1дсутн1м , п о м е р л и м .
12.5. Голова Рев!зшноТ ком1СЙ:
- керуе роботою Рев131йно'Т ком 1си та розподшяе обов'язки М1Ж и членами;
- скликае засщання Рев131йноТ ком1си;
- головуе на засщаннях Рев13шноТ комюп;
- оргашзуе п1дготовку питань до розгляду на зас1даннях Рев1з1йноТ комхеп;
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- оргашзуе ведения протоксмпв засщань Рев1зшноТ комюп;
- пщписуе иротоколи засщань Рев1зшноТ ком1сп та шип документи, яю затверджеш (п ри й ю т)  

Рев131Йною ком1С1ею або складеш на виконання прийнятого Рев13шною комю1ею ршення;
- забезпечуе виконання рш ень Загальних збор1в та НаглядовоТ ради в межах компетенци Рев1зшноТ 

комюп;
- представляе Рев1зшну комюио у взаемовщносинах з шшими органами управлшня Товариства, з 

органами державноУ влади й управлшня та з т р е т ш  особами;
- виконуе шип функцн, яю визначеш у внутрш ш х нормативних актах Товариства або необхщш для 

оргашзаци д 1яльност1 Рев1зШноТ ком1Сп.
12.6. До компетенци Рев13шноУ комюп' належить:
-  переглрка вщповщност1 документе про фшансово-господарську Д1яльнють Товариства, його фш й, 

представництв у тому числ] укладених договор1в 1 вчинених правочишв, вимогам законодавства та 
внутрш ш х документа Товариства;

-  дотримання визначених Наглядовою радою основних напрямюв д1яльност1 Товариства 1 його плашв;
-  виконання рш ен ь Генерального директора з питань фшансово-господарсько'Т д1яльност1, 

правил ьност1 зроблених розрахунюв;
-  здшснення догов!рних зобов'язань, контракта 1 угод по основних видах д 1яльност1, трудовим, 

фшансовим 1 матер1альним ресурсам, робот1 з уЫма видами щнних папер1в;
-  ПраВИЛЬН1СТЬ ВедеННЯ буХГаЛТерСЬКОГО 0бЛ1Ку, ШШИХ форм ЗВ1ТН0СТ1, В1рОПДНОСТ1 1 законное™ 

в1дображених в облжу I зв1тност1 операц1й, стан каси 1 майна Товариства;
-  своечаснють 1 правильшсть розрахунк1в з бюджетом р1зних р1вн1в, банк1вськими установами, 

постачальниками, П1дрядчиками 1 др.;
-  використання кош та резервного фонду 1 прибутку;
-  аиал13 ф1нансового стану Товариства та оцшка економ1чно'Т ефективност1 фшансово- 

господарських операщй Товариства;
-  виконання рш ен ь 1 вказ1вок по усуненню недолшв, установленими попередн1ми рев1з1ями;
-  ведения розрахунюв з акцюнерами при внесенш ними вклад1в та викуш у них власних акщй 

Товариства;
-  ведения розрахунюв з акционерами при внесенш ними вклад1в та викуш у них власних акщй 

Товариства;
-  матер1али, що дають шдставу для проведения службових розслщувань, проводить також 

розслщування 1 затверджуе Тхш виеновки.
Компетенщя Рев131йноТ ком1си може бути зм1нена шляхом внесения змш до Статуту або прийняття 

вщповщного рш ення Загальними зборами.
12.7. Рев131Йна ком1С1я проводить перев1рку фшансово-господарсько'Т д!яльност1 Товариства за 

результатами ф1нансового року.
Спец1альна перев1рка ф1нансово-господарсько'Т д|яльност1 Товариства проводиться:
-  за 1шщативою Рев1зШно'Т ком!сп;
-  за рш енням Загальних збор1в;
-  за р1шенням НаглядовоТ ради;
-  за рш енням Виконавчого органу;
-  на вимогу акцюнер1в (акцюнера), яю на момент подання вимоги сукупно е власниками бшьше 10

вщеотюв голосуючих акщй Товариства.
12.8. На вимогу Рев13шноТ комюп посадов! особи оргашв Товариства повинш представити вс1 

матер1али, бухгалтерсью, та ниш документи, а також особист1 пояснения посадових ос1б.
12.9. Рев1зшна ком1С1я доповщае про результата проведених перев1рок Загальним зборам та Наглядовш

рад1.
12.10. Рев131йна ком1С1я мае право вноеити пропозищ'Т до порядку денного Загальних збор1в та вимагати 

скликання позачергових Загальних збор1в. Члени Рев131йно'Т ком1СИ мають право бути присутшми на 
Загальних зборах та брати участь в обговоренш питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Рев1зшна ком1С1я зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних збор1в у випадку 
виникнення загрози ютотним штересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоеш посадовими 
особами.

Члени Рев1зшноУ комюп мають право брати участь у засщаннях НаглядовоТ ради у випадках, 
передбачених цим Статутом га внутршшми положениями Товариства.

Рев131Йна ком1С1я для зд1Йснення перев1рки мае право клопотати перед Наглядовою радою про 
залучення до участ1 у перев1рщ за рахунок Товариства незалежних аудитор1в, експерт1в та спещал1ст1в.

1нш1 права та обов’язки члешв Рев^зшноТ ком1С1'Т визначаються Законом УкраТни «Про акцюнерш 
товариства», шшими актами законодавства, Положениям про Рев1зшну ком1С1ю Товариства, а також 
договором, що укладаеться з кожним членом Рев1зшно'Т комлей.

12.11. За пщеумками перев1рки фшансово-господарсько'Т д 1яльност1 Товариства за результатами 
финансового року Рев131йна ком1С1я готуе висновок, в якому мютиться 1нформац1я про:

-  пщтвердження достов1рност1 та повноти даних фшансово'Г зв1тност1 за вщповщний пертод;
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-  факти порушення законодавства пщ час провадження фшансово-господарсько'Г д 1яльноеп, а також 
встановленого порядку ведения бухгалтерского облк у та подання зв1тност1.

Без висновку Рев13шно‘Г комюп' Загальш збори не вправ1 затверджувати фшансову звЬшсть Товариства за 
В1ДПОВЩНИЙ ЗВ1ТНИЙ перюд.

12.12. Рев131Йна ком1С1Я приймае рш ення на сво'Тх засщаннях, що скликаються Головою РевшйноУ 
комюп за Н еобхЩ Ш СТЮ .

Засщання РевхзшноТ комлей вважаеться правомочним, якщо на ньому присутюй весь склад Рев131Йно'Г
КОМ1СИ.

Ршення на заседаниях Рев13шноТ комюп приймаються простою бшышетю голос1в. Кожен член 
РевЫйноТ комюп мае один голос.

12.13. Додатков1 вимоги щодо порядку д1яльност1 Рев1зшн01 комюп визначаються Положениям про 
Рев1зшну комю1ю Товариства або рш енням Загальних збор!в.

12.14. Р 1чна фшансова звЬшсть Товариства пщлягае иерев1рщ незалежним аудитором (аудитореькою 
ф1рмою).

Для перев1рки 1 пщтвердження достов1риост1 р1чно'Т фшансово'Т звггноет! Товариство щор1чно залучае 
аудитора(аудитореьку ф1рму), не афшшоваиого з Товариством чи його посадовими особами.

Аудитор (аудиторська ф1рма )затверджуеться Наглядовою радою Товариства. Розм1р оплати послуг 
аудитора (аудиторсько'Г ф1рми) визначаеться Наглядовою радою.

Аудиторська перев1рка д1яльност1 Товариства мае бути проведена на вимогу акщонера (акцюнер1в), 
який е власником (власниками) бшьше 10 вщеотюв голосуючих акщй Товариства. У такому раз1 акщонер 
(акщонери) самостшно укладае з визначеним ним аудитором (аудитореькою ф 1рмою) догов1р про проведения 
аудиторсько’Г перев1рки фшансово-господарсько'Г д 1яльносп Товариства, в якому зазначаеться обеяг 
перев1рки.

13. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ  
РОЗМИЦЕНИХ НИМ Щ ННИХ ПАПЕР1В

13.1. Товариство мае право за р1шенням Загальних збор1в викупити в акцюнер1в акцп за згодою 
в л ас н ию в цих акщй.

Р1шенням Загальних збор1в обов'язково встановлюються:
-  порядок викупу, що включае максимальну кшьюсть, тип та/або клас акщй, що викуповуються;
-  строк викупу;
-  цша викупу (або порядок ГГ визначення);
-  дп Товариства щодо викуплених акщй (Тх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицш акщонер1в про продаж акщй та строк сплати вартоеп акщй 
сукупно не може перевищувати 1 (одного) року. Письмова пропозищя акщонера про продаж акщй 
Товариству е безвщкличною.

13.2. Наглядова рада, формуючи проект порядку денного та/або порядок денний Загальних збор1в, на 
як1 виноситься питания про викуп Товариством розмщених ним акщй, повинна запропонувати Загальним 
зборам вс1 умови рш ення, передбаченого пунктом 13.1 цього Статуту.

13.3. Товариство, в особ1 Генерального директора, повинне повщомити акщонер1в -  власниыв акщй 
тих тишв (клас1в), рш ення про викуп яких прийнято Загальними зборами, у термш, визначений рш енням 
Загальних збор1в.

Повщомлення повинне мютити таку шформащю:
-  найменування 1 м1сцезнаходження Товариства;
-  типи (класи) акщй, що викуповуються;
-  цша викупу;
-  форма 1 строк оплати акцш;
-  офщшно встановлена дата початку викупу акщй;
-  офщшно встановлена дата закшчення викупу акщй;
-  адреса, за якою можуть бути подаш заповнеш письмов! заявки вщ акщонера на продаж Товариству 

належних акщонеру акцш.
До повщомлення додаеться спещальна форма для письмово'Г заявки вщ акцюнера на продаж 

Товариству належних йому акцш.
13.4. Направления повщомлень акщонерам здшснюеться на основ1 перелку акц!онер1в Товариства, 

складеного на дату прийняття Загальними зборами рш ення про придбання акщй.
13.5. Кожний акщонер -  власник акцш тих тишв (клас1в), рш ення про викуп яких прийнято 

Загальними зборами, вправ| продати вказаш акцп, а Товариство зобов’язане Тх придбати.
13.6. Акщонер -  власник акцш тих тишв (клас1в), рш ення про викуп яких прийнято, вправ1 в 

установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцш Товариству.
Заявка направляеться листом з описом вкладення та повщомленням про вручения або надаеться 

особисто Товариству за адресою, вказаною у повщомленш. При цьому, в заявщ акщонером вказуються 
банк1вськ1 рекв1зити, по яких Товариство повинне перерахувати акщонеру плату за акцп, що придбаються.
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Дата пред’явлення заявки визначаеться датою отримання и Товариством.
13.7. У раз1, якщо юльюсть акщй, щодо яких поступили заявки про Тх продаж Товариству, перевищуе 

юльюсть акцш, яю можуть бути придбаш Товариством вщповщно до рш ення Загальних збор1в, акцп 
придбаютъся в акцюнер1в пропорцшно до заявлених вимог.

13.8. Заповнена акщонером форма письмово'Т заявки про продаж Товариству належних йому акщй е 
акцептом оферта Товариства на викуп певно'Т кшькост1 таких акщй.

13.9. Наглядова рада не ш знш е 15 (п’ятнадцяти) дшв 31 встановленоТ дати заюнчення приймання 
заявок вщ акцюнер1в на продаж акщй повинна:

-  прийняти рш ення про юльюсть акщй, що придбаються у кожного акщонера;
-  зобов’язати Товариство в особ1 Генерального директора укласти з кожним акщонером догов1р про 

викуп акщй та оплатите акцп, що викуповуються, в порядку та строки, визначеш ршенням про 
викуп акщй;

-  передати особ1, що веде облж права власноеп на акцп Товариства у депозитарий систем1, 
необхщш документи для внесения змш про склад акщонер1в.

13.10. Загальш збори можуть прийняти рш ення про викуп визначено'Т юлькост1 акщй певного типу 
та/або класу в окремих акцюнер1в за Тх згодою. У такому раз1, рш ення мае мютити пр1звища (найменування) 
акцюнер1в, у яких викуповуються акцп, та юльюсть акщй певного типу та/або класу, яю викуповуються у цих 
акщонер1в.

13.11. Викуплеш Товариством акцп не враховуються у раз1 розподшу прибутку, голосування та 
визначення кворуму Загальних збор1в. Товариство в особ1 Генерального директора повинно протягом 1 
(одного) року з моменту викупу продати викуплеш Товариством акцп або анулювати Тх вщповщно до 
рш ення Загальних збор1в, яким було передбачено викуп Товариством власних акцш.

Цша продажу викуплених Товариством акщй не може бути меншою за Тх ринкову варпсть визначену 
вщповщно до Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства».

13.12. Товариство не мае права приймати рш ення про викуп акцш, якщо:
-  на дату викупу акщй Товариство мае зобов'язання з обов'язкового викупу акцш вщповщно до 

п. 13.15 цього Статуту;
-  Товариство е неплатоспроможним або стане таким внаслщок викупу акцш;
-  власний каштал Товариства е меншим, шж сума його статутного кашталу, резервного кашталу та 

розм1ру перевищення лквщацшноТ вартоеп прившейованих акцш над Тх номшальною варт1стю, 
або стане меншим внаслщок такого викупу.

-  Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлеш не ш знш е шж за три дш до дати 
проведения Загальних збор1в, до порядку денного яких включено питания про викуп акщй.

13.13. Товариство не мае права приймати рш ення, що передбачае викуп акцш Товариства без Тх 
анулювання, якщо шсля викупу частка акщй Товариства, що перебувають в об1гу, стане меншою шж 80 
вщеотюв статутного кашталу та не мае права здшснювати викуп акщй, звгг про результати розмщення яких 
не зареестровано в установленому законодавством порядку.

13.14. Товариство мае право за рш енням НаглядовоТ ради викупити розмщ еш  ним шип, кр1м акщй, 
цшш папери за згодою власниюв цих щнних папер1в. У такому випадку, умови та порядок викупу щнних 
папер1в встановлюються рш енням НаглядовоТ ради.

13.15. Кожний акщонер - власник простих акщй Товариства мае право вимагати здшснення 
обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акщй, якщо вш зарееструвався для участ: у 
Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рш ення про:

-  злиття, приеднання, поды, перетворення, видш, змшу типу Товариства;
-  вчинення Товариством значного правочину;
-  зм1ну розм!ру статутного кашталу;
-  вщмову вщ використання переважного права акщонера на придбання акщй додатковоТ емюп у 

процес1 Тх розмщення;
-  надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, щодо якого е заштересовашсть.
13.16. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 13.15 цього Статуту, зобов'язане викупити 

належш акцюнеров! акцп.
13.17. Такими, що не взяли участь у голосуванш, вважаються акцюнери, яю не надали Товариству у 

встановлеш цим Статутом строки бюлетеш для голосування.
У цшях реал1зацн' права акцюнер1в вимагати викупу Товариством належних 1м акщй поданими 

«проти» вважаються бюлетеш, у яких однозначно залишеш невщм1ченими вщповцц «за», «утримався» I 
вщм1чено тшьки вщповщь «проти». Недшсш бюлетеш у даному випадку не вважаються поданими «проти».

13.18. Перел1к акцюнер1в, яю мають право вимагати здшснення обов'язкового викупу належних Тм 
акщй, складаеться на шдстав! перелжу акцюнер1в, яю зарееструвалися для учасп в Загальних зборах, на яких 
було прийнято рш ення, що стало пщетавою для вимоги обов'язкового викупу акцш.

13.19. Цша викупу акщй не може бути меншою за ринкову варт1сть, визначену вщповщно до статп 8 
Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства». Ринкова варпсть акщй визначаеться станом на останшй 
робочий день, що передуе дню розмщ ення в установленому порядку повщомлення про скликання Загальних 
збор1в, на яких було прийнято рш ення, яке стало пщетавою для вимоги обов'язкового викупу акщй.
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13.20. Товариство протягом не бшьше, як 5 (п’ять) робочих дшв шсля прийняття рш ення Загальними 
зборами Товариства рш ення, що стало пщетавою для вимоги обов’язкового викупу, у порядку 
встановленому Наглядовою радою Товариства, повщомляе акцюнер1в, яю мають право вимагати 
обов’язкового викупу акщй, про право вимоги обов’язкового викупу акщй 13 зазначенням:

- щни викупу;
- юлькост1 акцш, викуп яких мае право вимагати акщонер;
- загально'Т вартост! у раз1 викупу акщй Товариством;
- строку здшснення Товариством укладення договору та оплати вартосп акцш (у раз1 отримання 

вимоги акщонера про обов’язковий викуп акщй).
13.21. Протягом 30 дшв т е л я  прийняття Загальними зборами рш ення, що стало пщетавою для вимоги 

обов’язкового викупу акцш, акщонер, який мае нам1р реашзувати свое зазначене право, подае Товариству 
письмову вимогу.

У в им 031 акщонера про обов'язковий викуп акцш мають бути зазначеш:
-  пр1звище (найменування), 1м ’я, по батьков1 акщонера;
-  мюце проживания (м1сцезнаходження);
-  кшьюсть, тип та/або клас акщй, обов'язкового викупу яких вш вимагае.
До письмово'Г вимоги акщонером мають бути доданI копи докуменпв, що пщтверджують його право 

власносп на акцп Товариства станом на дату подання письмово'Т вимоги.
Вимога направляеться листом з описом вкладення та повщомленням про вручения або надаеться 

особисто Товариству за адресою, вказаною у повщомленш про скликання Загальних збор1в.
Дата пред’явлення вимоги визначаеться датою поштового вщправлення чи датою безпосереднього 

вручения.
13.22. Заповнена акщонером форма письмово’Г вимоги про викуп Товариству належних йому акщй е 

акцептом оферта Товариства на викуп певно'Г юлькосп таких акщй.
13.23. Протягом 30 дшв шсля отримання вимоги акщонера про обов'язковий викуп акцш Товариство, в 

особ! Генерального директора, укладае з акщонером догов1р про обов'язковий викуп Товариством належних 
йому акщй та здшенюе сплату вартосп акцш за щною викупу, зазначеною в повщомленш про право вимоги 
обов'язкового викупу акщй, що належать акщонеру, а вщповщний акщонер повинен вчинити ус1 дп, 
необхщш для набуття Товариством права власноеп на акцп, обов'язкового викупу яких вш вимагае.

Оплата акщй здшснюеться у грошовш форм1, якщо сторони в межах строюв, установлених у цьому 
пункт1, не д!Йшли згоди щодо шшоТ форми оплата.

14. ЗНАЧН1 ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ С ЗА1НТЕРЕСОВАН1СТБ

14.1. Значний правочин -  правочин (кр1м правочину з розмщ ення Товариством власних акщй), 
учинений Товариством, якщо ринкова вартють майна (робгт, послуг), що е його предметом, становить 10 1 
бшьше вщеотюв вартост! актив1в Товариства за даними остаиьоТ р1чно'Г фшансово'Г звггноеп.

14.2. Визначення щни майна (робгт, послуг), що е його предметом правочину (ринково'Г вартост1 майна) 
здшснюеться Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

14.3. Рш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова варпсть майна або 
послуг, що е його предметом, становить вщ 10 до 25 вщеотюв вартосп актив 1 в за даними останньоТ р1чноТ 
фшансово'Г зв1тност1 Товариства, приймаеться Наглядовою радою простою бшышетю голос 1 в члешв 
НаглядовоТ ради, яю беруть участь у засщанш.

У раз1 неприйняття Наглядовою радою рш ення про надання згоди на вчинення вищевказаного 
правочину питания про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних збор1в.

У такому раз1 рш ення про вчинення вищезазначеного правочину приймаеться Загальними зборами 
простою бшышетю голос1в акщонер1в, яю зарееструвалися для учасп у Загальних зборах та е власниками 
голосуючих з цього питания акщй.

14.4. Рш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова варт1сть майна або 
послуг, що е його предметом, перевищуе 25 вщеотюв вартосп актив1в за даними останньоТ р1чно'Т фшансово'Г 
ЗВ1ТНОСП Товариства, приймаеться Загальними зборами за поданням НаглядовоТ ради.

Рш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартють майна або послуг, 
що е предметом такого правочину, перевищуе 25 вщеотюв, але менша шж 50 вщеотюв вартост1 актив1в за 
даними останньоТ р1чноТ фшансово'Г звпносп Товариства, приймаеться простою бшышетю голос1в акцюнер1в, 
яю зарееструвалися для учасп у Загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питания акщй.

Рш ення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова варт1сть майна, роб1т або 
послуг, що е предметом такого правочину, становить 50 1 бшьше вщеотюв вартосп актив 1В за даними 
останньоТ р 1чно'Г фшансово'Г з в т ю с п  Товариства, приймаеться бшьш як 50 вщеотками голоЫв акщонер1в вщ 
Тх загально'Т юлькосп.

14.5. Якщо на дату проведения Загальних збор1в неможливо визначити, яю значш правочини 
вчинятимуться Товариством у ход1 поточно'Т господарсько'Т д 1яльносп, Загальш збори можуть прийняти 
рш ення про попередне надання згоди на вчинення значних правочишв, яю можуть вчинятися Товариством
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протягом не бшьш як одного року з дати прийняття такого рш ення, 13 зазначенням характеру правочишв та 
Тх граиичиоТ сукупно'Г вартост! з урахуванням вимог п. 14.4 цього Статуту.

14.6. Забороняеться дшити предмет правочину з метою ухилення вщ передбаченого Законом УкраТни 
«Про акцюнерш товариства» порядку прийняття рш ень про вчинення значного правочину. Вимоги ст. 70 
Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» не застосовуються до Товариства у раз! вчинення правочишв за 
державними регульованими щнами 1 тарифами вщповщно до законодавства.

14.7. У раз1, якщо значний правочин е одночасно правочином, щодо якого е заштересовашсть, до 
порядку його вчинення застосовуються положения Роздшу 14 цього Статуту 1 в частиш вимог до значних 
правочишв, 1 в частиш вимог до правочишв, у вчиненш яких е заштересованють.

14.8. Рш ення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого е заштересовашсть 
(дал1 - правочин 1з заштересовашстю), приймаеться Наглядовою радою Товариства та/або Загальними 
зборами, якщо ринкова вартють майна або послуг чи сума коигпв, що е предметом правочину 13 
заштересовашстю, перевищуе 1 (один) вщсоток варотоеп актив!в за даними останньоТ р1чно'Т фшансово'Г 
зв1тност1 Товариства.

14.9. Особою, заштересованою у вчиненш Товариством правочину, може бути будь-яка з таких ошб:
1) посадова особа органу Товариства або и афш йоваш  особи;
2) акщонер, який одноос1бно або спшьно з афшйованими особами волод1е принаймш 25 вщсотками 

голосуючих акщй Товариства, та його афшйоваш  особи (кр1м випадюв, коли акщонер прямо або 
опосередковано волод1е 100 вщсотками голосуючих акцш Товариства);

3) юридична особа, в якш будь-яка з оаб , визначена гадпунктами 1) та 2) цього пункту, е посадовою 
особою.

14.10. Особа, визначена в п .14.9 цього статуту, вважаеться заштересованою у вчиненш Товариством 
правочину, якщо вона:

- е стороною такого правочину або е членом виконавчого органу юридичноТ особи, яка е стороною 
правочину;

- отримуе винагороду за вчинення такого правочину вщ Товариства (посадових ос1б Товариства) або 
вщ особи, яка е стороною правочину;

- внаслщок такого правочину набувае майно;
- бере участь у правочиш як представник або посередник (кр1м представництва Товариства 

посадовими особами).
14.11. Особа, заштересована у вчиненш правочину, зобов'язана заздалегщь пошформувати Товариство 

про наявшсть у не'Г тако'Т заштересованоеп, направивши таку шформащю:
1) ознаки заштересованост1 особи у вчиненш правочину;
2) проект правочину.
14.12. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих дшв з дня отримання 

вищевказано'Т шформацп, надати членам НаглядовоТ ради проект правочину 1 пояснения щодо ознаки 
заштересованосп.

14.13. Якщо Наглядова рада Товариства прийняла рш ення про вщхилення правочину 13 
заштересовашстю або не прийняла жодного рш ення протягом 30 дшв з дня отримання необхщно'Г 
шформацп, питания про надання згоди на вчинення правочину 13 заштересовашстю може бути винесене на 
розгляд Загальних збор1в акщонергв.

Якщо заштересована у вчиненш правочину особа е членом НаглядовоТ ради Товариства, вона не мае 
права голосу з питания вчинення такого правочину.

Рш ення про надання згоди на вчинення правочину 13 заштересовашстю приймаеться бшышетю 
голос1в члешв НаглядовоТ ради, яю не е заштересованими у вчиненш правочину (надал1 - незаштересоваш 
члени НаглядовоТ ради), присутшх на засщанш НаглядовоТ ради. Якщо на такому засщанш присутшй лише 
один незаштересований член НаглядовоТ ради, рш ення про надання згоди на вчинення правочину 13 
заштересовашстю приймаеться таким членом однооабно.

Вимоги ч.8 ст. 71 Закону УкраТни «Про акцюнерш товариства» щодо обмежень у голосуванш про 
надання згоди на вчинення правочину 13 заштересовашстю акцюнерами, заштересованими у вчиненш 
правочину, не застосовуються до Товариства.

14.14. Рш ення про надання згоди на вчинення правочину 13 заштересовашстю виноситься на розгляд 
Загальних збор1в акцюнер1в Товариства, якщо:

- в Товариств1 не створена Наглядова рада;
- вс1 члени НаглядовоТ ради е заштересованими у вчиненш правочину;
- ринкова вар'псть майна або послуг чи сума коигпв, що е його предметом, перевищуе 10 вщеотюв 

вартосп актив1в, за даними останньоТ р1чно'Г фшансово'Г зв1тност1 Товариства.
14.15. Правочини в яких е заштересовашсть не потребують погодження НаглядовоТ ради у разг
- реал1заци акщонером переважного права придбавати розмш уваш  Товариством акцп;
- викупу Товариством в акцюнер1в розмщених ними акцш;
- видшу та припинення Товариства;
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- надання посадовою особою оргашв Товариства або акщонером, що однооЫбно або разом з 
афйнйованими особами волод1е 25 1 бшьше вщсотками голосуючих акщй Товариства, на безоплатнш основ! 
гаранта, поруки (у тому числ1 майновоТ поруки), застави або шотеки особам, яю надають Товариству позику;

- вчинення правочину за державними регульованими щнами та тарифами вщповщно до вимог 
законодавства.

14.16. Вщповщальшсть за шкоду, запод1яну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог 
пункту 14.11 цього Статуту, несе особа, заштересована у вчиненш Товариством такого правочину.

14.17. Значний правочин, правочин, щодо якого е заштересовашсть, вчинений з порушенням порядку 
прийняття рш ення про надання згоди на його вчинення, створюе, зм1нюе, припиняе цившьш права та 
обов'язки Товариства лише у раз1 подалыиого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому 
для прийняття рш ення про надання згоди на його вчинення.

14.18. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рш ення 
про надання згоди на його вчинення, створюе, зм1нюе, припиняе цившьш права та обов'язки Товариства з 
моменту вчинення цього правочину.

15. ОБЛ1К I ЗВ1ТН1СТБ

15.1. Товариство здшенюе обл1к результатов свое! д1яльноеп, веде бухгалтерську 1 статистичну 
звггшеть в порядку, встановленому чинним законодавством, та надае и у вщповщш державш органи у 
встановленому обсяз1 та у встановлеш термши.

15.2. Оргашзащя документообйу в Товариств1, його ф ш ях, представництвах визначаеться 
Генеральним директором Товариства.

15.3. Вщповщальшсть за оргашзашю, стан 1 достов1ршсть бухгалтерського облшу в Товариств1, 
своечасне надання р1чно'Г шформацп 1 бухгалтерськоТ зв1тност1 у вщповщш органи, вщомостей про ддяльшеть 
товариства -  податковим органам, органам статистики акщонерам, кредиторам, а також за розкриття 
шформацп про Товариство покладаеться на Генерального директора та на особу, яка здшенюе ведения 
бухгалтерського та податкового облису.

15.4. Товариство несе вщповщальшсть за достов1ршсть вщображених в звггност1 даних в порядку, 
встановленому чинним законодавством УкраТни.

15.5. Достов1ршсть даних, яю М1стяться у р1чнш шформацп Товариства, р1чнш бухгалтерськш звгтноеп, 
повинна бути пщтверджена Рев13шною ком1С1ею. Перед розкриттям та опублкуванням Товариством вказаних 
д о ку м ен т  Товариство зобов’язане залучити для щор1чноТ перев1рки I пщтвердження р1чноТ бухгалтерськоТ 
зв1тност1 аудитора (аудиторську ф1рму), не афшшованого з Товариством чи його посадовими особами.

15.6. Ф 1нансов1 результата лОяльносп Товариства визначаються вщпов1дно з р1чним зв1том 1 балансом, як1 
затверджуються Загальними зборами.

16. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. 1НФОРМАЦ1Я ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. За сво'Тм м 1Сцезнаходженням Товариство зобов'язане зберйати так! документи:
16.1.1. Статут, змши до Статуту, засновницький (установчий) договор;
16.1.2. Положения про Загальш збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Рев1зшну ком1сто, шип 

внутрпиш документи, що регулюють Д1яльшсть оргашв Товариства та змши до них;
16.1.3. положения про кожну ф ш ю  та кожне представництво Товариства;
16.1.4. документи, що пщтверджують права Товариства на майно;
16.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управлшня Товариства;
16.1.6. протоколи Загальних збор1в;
16.1.7. матер1али, з якими акцюнери мають (мали) можливють ознайомитися пщ час пщготовки до 

Загальних збор1в;
16.1.8. протоколи засщань НаглядовоТ ради, накази 1 розпорядження Генерального директора 

Товариства;
16.1.9. протоколи засщань Рев13шноТ комюп';
16.1.10. зв1ти НаглядовоТ ради, Виконавчого органу, висновки (звгги) Рев13шно'Т комлей та аудитора 

Товариства;
16.1.11. р1чну ф 1нансову зв1тн 1сть;
16.1.12. документи бухгалтерського обл1ку;
16.1.13. документи зв т ю с т ь  що подаються в1дпов1дним державним органам;
16.1.14. проспект емюи, евщоцтво про реестращю випуску акщй та шших щнних папер1в 

Товариства;
16.1.15. перелж аф 1Л1Йованих ос1б Товариства 13 зазначенням кшькост1, типу та/або класу належних 

Т'м акц1й;
16.1.16. особливу шформащю про Товариство згщно з вимогами законодавства;
16.1.17. документи, на шдстав1 яких визначена ринкова вартють вщповщно до ст.8 Закону УкраТни 

«Про акцюнерш товариства»;
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16.1.18. шин документи, передбачеш законодавством, внутрш ш ми положениями Товариства, 
рш еннями Загальних збор1в, НаглядовоТ ради, Генерального директора Товариства.

16.2. Вщповщальшсть за збериання документа Товариства покладаеться на Генерального директора та 
на особу, на яку покладена вщповщальшсть щодо збериання документа бухгалтерського облжу 1 фшансово'Г
ЗВ1ТН0СТ1.

16.3. Документи, передбачеш цим роздшом, гадлягають збернанню протягом всього строку д 1яльноеп 
Товариства, за винятком документа бухгалтерського облжу, строки збериання яких визначаються вщповщно 
до законодавства.

Товариство забезпечуе укладання угоди з органами державного арх1ву УкраТни на предмет арх1вного 
обслуговування, в тому числ] передач! Тм на збереження документа щодо д 1яльност1 Товариства за весь 
перюд його кнування в порядку, встановленому умовами угоди 1 чинним законодавством.

16.4. Товариство забезпечуе кожному акщонеру доступ до документа, визначених пунктами 16.1.1-
16.1.3, 16.1.5-16.1.11, 16.1.13, 16.1.14, 16.1.16- 16.1.18 цього Статуту.

16.5. Письмова вимога акщонера про надання шформацп повинна мктити таю вщомостп щйзвище, 
1м’я, по батьков1, пасиортш даш (для юридичноТ особи -  найменування, мкцезнаходження, вщомост1 про 
державну реестращю), номер особового рахунку в реестр1 акцюнер1в (рахунку в щнних паперах у 
депозитарий установ1), юльюсть 1 тип (клас) належних йому акщй 1 найменування документа чи його копи, 
що вимагаеться.

16.6. Протягом 10 робочих дшв з моменту надходження письмово'Т вимоги акщонера Генеральний 
директор (уповноважена ним особа) зобов’язаний надати цьому акщонеру заверен! пщписом уповноважено'Т 
особи Товариства копи вщповщних документа, визначених п. 16.4 цього Статуту. За надання копш 
документа Товариство може стягувати плату, розм1р якоТ не може перевищувати вартосп витрат на 
виготовлення копш документа та витрат, пов’язаних з пересиланням документа поштою, до моменту 
надання таких документа.

16.7. Будь-який акщонер, за умови повщомлення Генерального директора не ш знш е шж за 5 робочих 
дшв, мае право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 16.4 цього Статуту, у примпценш 
Товариства за його мкцезиаходженням у робочий час. Генеральний директор мае право обмежувати строк 
ознайомлення акщонера з документами Товариства, але в будь-якому раз1 строк ознайомлення не може бути 
менше 10 робочих дшв з дати отримання Товариством повщомлення про нам1р ознайомитися з документами 
Товариства.

16.8. Акщонери можуть отримувати додаткову шформащю про Д1яльшсть Товариства за згодою 
Генерального директора або у випадках \ порядку, передбачених внутрш ш ми положениями або рш енням 
Загальних збор1в.

16.9. На письмову вимогу НащональноТ комюп з щнних папер1в та фондового ринку Товариство надае 
перелж афшйованих ос|б та вщомост! про належш Тм акцп Товариства, в порядку, передбаченому пунктом
16.6 Статуту.

16.10. Товариство мае власний веб-сайт в мереж! 1нтернет, на яюй у порядку, встановленому 
Нацюнальною комюкю з щнних папер!в та фондового ринку, розмщуеться 1нформащя, що П1длягае 
оприлюдненню вщповщно до законодавства.

16.11. Товариство мае право на комерщйну таемницю та и захист.
16.12. Пщ комерщйною таемницею розум1ються в1домост1, пов'язан1 з виробництвом, технолопчною 

1нформац1ею, управлениям ф тансам и та шшою Д1яльшстю Товариства та афшйованих ос1б Товариства, 
розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком вщомостей, яю вщповщно до 
закону не можуть бути вщнесеш до комерцшно'Т таемниц1.

16.13. Кожен 13 акщонер1в 1 пращвниюв Товариства зобов'язаний зберкати сувору конфщенцшнкть 
вщносно в 1домо1 Тм 1нформа1нТ (науково-техшчно'Т, ф 1 на!гсово-кредитноТ, комерщйиоТ та 1ншо'Т), що складае 
комерщйну таемницю Товариства, 1 зобов'язаний вживати вс1х заход1в для збереження одержаноТ 1нформац|Т 
вщ розголошення. У раз! розголошення комерц1йноТ таемнищ акцюнер чи пращвник несе в1дповщальн1сть 
зпдно 13 законами УкраТни.

16.14. Порядок визначення перелжу вщомостей, що складають комерщйну таемницю Товариства, Тх 
складу та обсягу, порядок захисту визначаються Генеральним директором Товариства з урахуванням вимог 
законодавства УкраТни. Перелж вщомостей, що не складають комерщйну таемницю, визначаеться чинним 
законодавством УкраТни.

Поняття конфщенцшноТ шформацп про Д1яльшсть Товариства та порядок и використання та захисту 
визначаються Генеральним директором Товариства.

17. ПРАЦЯ ТА II ОПЛАТА. СОЦ1АЛБН1 ГАРАНТН

17.1. Товариство самостшно визначае перспективи розвитку, плануе та здшенюе свою Д1яльнкть, 
виходячи з необхщност1 забезпечення виробничого та сощального розвитку, пщвищення доход1в.

17.2. Товариство самостшно плануе свою виробничо-господарську та шшу Д1яльшсть, а також 
соц1альний розвиток трудового колективу.
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Товариство може наиравляти пращвниюв Товариства в межах територп Украши та за кордон у 
вщрядження для стажування й на перешдготовку, для навчання й ознайомлення з досвщом оргашзаци та 
д 1яльност1 пщприемств, установ та оргашзацш, збирання дшовоТ шформацп, учасп в переговорах, виставках, 
аукцюнах, встановлення дшових зв’язюв.

Товариство мае право залучати до роботи украТнських та шоземних спещашст1в, самостшно визначати 
форми, системи, розм1р оплати пращ згщно 13 законодавством Укра'Тни. У вщповщноеп до Статуту 
Товариство самостшно розробляе та затверджуе штатний розклад.

Товариство встановлюе техшчно об грунтован! норми пращ з урахуванням законодавства Укра'Тни.
Товариство мае право самостшно встановлювати для сво'Тх пращвниюв додатков1, пор1вняно 13 

законодавством, трудов1 та сощально-побутов1 пшьги (в т.ч. додатков1 вщпустки, скорочений робочий день 
тощо).

17.3. Питания сощального розвитку, включаючи покращення умов пращ, життя 1 здоров'я, гаранта 
обов'язкового медичного страхування члешв трудового колективу, виршуються Генеральним директором 
Товариства зпдно 13 законодавством Укра'Тни. Контроль за до держаниям трудового законодавства 
покладаеться на Генерального директора.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю 1 правил охорони пращ, а також шшого 
законодавства здшснюеться у порядку, передбаченому законодавством УкраТни.

17.4. Товариство забезпечуе для вс1х пращвниюв безпечш умови пращ [ несе вщповщальшсть у 
встановленому порядку за шкоду, що спричинена 'Тх здоров'ю та працездатност1 при виконанш ними трудових 
обов'язюв.

17.5. Сощальне 1 медичне страхування та сощальне забезпечення пращвниюв Товариства здшснюеться 
в порядку 1 на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачуе внески на сощальне страхування в 
порядку 1 розм 1рах, передбачених законодавством.

17.6. Товариство реал1зуе послуги за щнами 1 тарифами, що встановлюе самостшно або на догов 1ршй 
основ1, а у випадках, передбачених законодавством Укра'Тни - за державними (регульованими) щнами 1 
тарифами.

17.7 .1нтереси трудового колективу представляе профспшковий ком 1тет Товариства.

18. ЗОВН1ШНБОЕКОНОМ1ЧНА Д1ЯЛБН1СТБ

18.1. Товариство самостшно здшенюе зовшшньоеконом^чну Д1яльн1сть, ведения експортних, 
1мпортних та шших зовшшньоеконом 1чних операщй, необхщних для його господарсько'Т д 1яльносп, у 
вщповщност! до чинного законодавства.

18.2. Порядок використання виручки Товариства в шоземшй валют! визначаеться з урахуванням вимог 
валютного законодавства УкраТни.

18.3. Товариство мае право одержувати кредита вщ сво'Тх заруб^жних партнер1в. При цьому, валюта 
зараховуеться на баланс Товариства 1 використовуеться ним самостшно.

18.4. Товариство може вщкривати за межами Укра'Тни своТ представництва та фш'Т в установленому 
законодавством порядку.

18.5. Переговори по укладенню контракте, а також Тх укладення з шоземними пщприемствами, 
установами, орган!защями вщ 1меш Товариства проводить Генеральний директор або шша особа на 
пщставах, передбачених законодавством.

18.6. Контракта з 1ноземними п1дприемствами, установами, орган1зац1ями пщписуються у порядку, 
визначеному чинним законодавством.

19. ВШ СЬКОВИЙ ОБЛ1К, ОХОРОНА ПРАЦ1, ЦИВ1ЛБНА ОБОРОНА

19.1. Генеральний директор орган13овуе ведения в1Йськового обл1ку 1 виконання мобщ1зац1йних заход1в 
вщповщно до чинного законодавства УкраТни з метою збереження потужностей мобшзацшного призначення 
та запас1в мобьпзашйних резерв1в.

19.2. Генеральний директор пост!йно зд1йснюе орган1защю шструктажу та контроль з питань охорони 
пращ вщповщно до чинного законодавства Укра'Тни.

19.3. Генеральний директор керуе цившьною обороною, здшенюе заходи по запобпанню виникнення 
надзвичайних ситуащй техногенного та природного характеру, оргашзуе проведения рятувальних та 1нших 
нев1дкладних роб1т у районах лиха 1 осередках ураження, зпдно до Кодексу цившьного захисту УкраТни, 
виконання р1шень уряду УкраТни та оргашв мюцевого самоврядування.

19.4. Товариство бере на себе обов’язки забезпечити виконання державних завдань та договор1в з 
питань мобшзацшно'Г пщготовки.

20. КОМЕРЦ1ЙНА ТАСМНИЦЯ

20.1. Пщ комерщйною таемницею мають на уваз! в1домост1, пов'язан! з виробництвом, технологичною
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шформащею, управлшням, финансами та шшою д1яльнютю Товариства, розголошення яких може завдати 
шкоди интересам Товариства.

20.2. Склад 1 обсяг вщомостей, що становлять комерщйну таемницю Товариства, Тх правовий режим, 
включаючи порядок захисту, визначаеться Генеральним директором Товариства. При цьому, до комерщйноТ 
таемнищ Товариства не можуть бути вщнесеш вщомост1, яю у вщповщност: з чинним законодавством 
УкраТни не можуть становити комерщйноТ таемнищ пщприемства.

21. ПОРЯДОК П1ДПИСАННЯ, ВНЕСЕНИЯ ЗМШ  ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

21.1. Внесения змш до Статуту Товариства е компетенщею Загальних збор1в, та оформлюеться 
шляхом викладення його в новш редакцп.

Статут Товариства викладаеться у письмовш форм], прошиваеться, пронумеровуеться та пщписуеться 
головою та секретарем загальних збор1в. Справжшсть гпдпиав на Статут! засвщчуеться нотар1ально.

21.2. Рш ення Загальних збор1в з питань внесения змш до Статуту Товариства приймаються трьома 
чвертями голос1в акщонер!в, яю зарееструвалися для учаеп у Загальних зборах та е власниками голосуючих з 
вщповщного питания акщй.

21.3. Товариство зобов'язане повщомити орган, що пров1в реестращю, про змши, яю сталися в цьому 
Статут1, для внесения необхщних змш до державного реестру.

21.4. Змши до Статуту Товариства набирають чинност1 для трет1х ос 16 з дня Тх державно'Т реестрацп, а у 
випадках, встановлених законодавством, з дати повщомлення органу, що здшенюе державну реестращю, про 
гак! змши.

22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИД1Л

22.1. Товариство припиняеться в результат передання всього свого майна, прав та обов'язюв шшим 
пщприемницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приеднання, подшу, перетворення) або в 
результат! лжвщацн.

22.2. Злиття, приеднання, подш, видш та перетворення Товариства здшснюються за рш енням 
Загальних збор1в, а у випадках, передбачених законом, - за рш енням суду або вщповщних оргашв влади.

Рш ення про видш та припинення Товариства, кр>м випадку, якщо Товариству належать бшьш як 90 
вщеотюв голосуючих акцш товариства, що приеднуеться, приймаеться Загальними зборами трьома 
четвертими голос1в акцюнер1в, яю зарееструвалися для участ1 у Загальних зборах та е власниками 
голосуючих з вщповщного питания акщй.

22.3. У випадках, передбачених законодавством, подш Товариства або видш з його складу одного чи 
кшькох акщонерних товариств здшснюеться за рш енням вщповщних державних оргашв або суду.

Законодавством може бути передбачено одержания згоди вщповщних державних оргашв на 
припинення Товариства шляхом злиття або приеднання.

22.4. Товариство не може одночасно здшснювати злиття, приеднання, подш, видш та/або 
перетворення.

22.5. При реоргашзаци Товариства вся сукупшсть його прав та обов'язюв переходить до 
правонаступниюв.

22.6. Добровольна лшвщащя Товариства здшснюеться за рш енням Загальних збор1в, у порядку, 
передбаченому Цившьним кодексом та шшими актами законодавства, з урахуванням особливостей, 
встановлених Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

1шш пщетави та порядок лжвщацп Товариства визначаються законодавством.
22.7. Рш ення про лжвщащю Товариства, обрання лжвщацшноТ комюп, затвердження порядку 

лшвщацп, а також порядку розподшу М1Ж акцюнерами майна, що залишилося шсля задоволення вимог 
кредитор1в, вирш ую ть Загальш збори, якщо шше не передбачено законом.

3 моменту обрання лжвщацшноТ ком1Сн до не'Т переходять повноваження НаглядовоТ ради та 
Виконавчого органу Товариства. Шквщацшний баланс, складений лквщ ацш ною  ком1С1ею, шдлягае 
затвердженню Загальними зборами.

У раз1 визнання Товариства банкрутом його лжвщащя проводиться зпдно з лквщ ацш ною  
процедурою, передбаченою Законом УкраТни «Про вщновлення платоспроможност1 боржника або визнання 
його банкрутом».

2 2 .8 . Лжвщацшна к о м 1С1я ощнюе наявне майно Товариства, виявляе його кредитор1в та дебгтор1в, 
розраховуеться з ними, вживае заход1в щодо сплати борпв Товариства третям особам та акщонерам, складае 
Л1кв1дац1йний баланс та подае його Загальним зборам або органу, що призначив лжвщацшну ком1С1ю. 
Достов1рн1сть та новнота л!квщащйного балансу повинн! бути пщтверджен1 аудитором (аудитореькою 
ф1рмою).

Шквщащйна комю1я несе майнову вщповщальшсть за шкоду, спричинену нею Товариству, його 
акщонерам, а також трет1м особам, зпдно чинного законодавства УкраТни.

При реоргашзаци та лшвщацп Товариства, пращвникам, яких звшьнено, гарантуеться додержання Тх
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прав та ш тереав, що передбачеш чинним законодавством УкраТни.
22.9. У раз1 лшвщацп Товариства, що е платоспроможним, вимоги и кредитор1в та акцюнер1в 

задовольняються у такш черговостц
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо вщшкодування шкоди, завдано'Г калщтвом, шшими 

ушкодженнями здоров’я або смертю, та вимоги кредитор1в, забезпечеш заставою;
- у другу чергу -  вимоги пращвншав, пов’язаш з трудовими вщносинами, вимоги автора про плату за 

використання результату його штелектуальноТ, творчо! д^яльносп;
- у третю чергу -  вимоги щодо податюв, збор1в (обов’язкових платеж1в);
- у четверту чергу -  вс1 шпп вимоги кредитор1в;
- у п’яту чергу -  виплати за простими акщями, яю шдлягають викупу вщповщно до Закону УкраТни 
«Про акцюнерш товариства»;
- у шосту чергу -  розподш майна м)ж акщонерами -  власниками простих акцш Товариства 
пропорцшно до кшькост1 належних Тм акцш.
Розподш майна кожноТ черги здшснюеться т е л я  повного задоволення вимог кредитор1в (акцюнер1в) 

попередньоТ черги.
Майно, що передане Товариству його акщонерами у користування без внесения до Статутного 

катталу Товариства, повертаеться акцюнерам в натуральней форм! без виплати винагороди.
У раз1 недостатност1 майна Товариства, що лшвщуеться, для розподшу М1ж ус!ма кредиторами 

(акщонерами) вщповщно'Т черги майно розподшяеться М1ж ними пропорцшно сумам вимог (кшькост1 
належних Тм акцш) кожного кредитора (акцюнера) ще'Т черги.

22.10. Лшвщащя Товариства вважаеться завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати 
внесения до единого державного реестру запису про проведения державно'Т реестрацп припинення 
Товариства в результат! його лжвщацй.

Голова р1чних Загальних збор1в акцюнер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА» -  '  /  Д. В. Присяжнюк

Секретар р1чних Загальних збор1в акцюнер1в 
ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА» ___ Н. В. Гринь

Мюто Кривий Р1г, Дншропетровська область, Украша. 
Шютнадцяте кв1тня дв1 тисяч1 вюгмнадцятого року.

Я, СНчкар Б. В., приватний нотар1ус Кривор1зького мюького нотар1ального округу 
Дн1пропетровсько1 област1, засвщчую справжшсть тдпис1в Головы ртних Загальних зборгв 
акцюнергв ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Присяжнюка 
Дмитра Вгкторовича та Секретаря р'тних Загальних зборгв акцюнергв ПРИВАТНОГО 
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА» Гринь Наталг Володгширгвни, яю зроблено 
у мош присутность

Особу 1феде’гав-йщав встаь* Явлено, 1х д1ездатшсть та повноваження перев1рено.

Зареестр^8а1|б^ 
Стягнутр 11ЛсЙ:Й .у,.

Приватний ногарЬ с !'\\ ? — _____ Б. В. СЧчкар
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