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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (далі за 
текстом – «Товариство») є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене 
відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок", п. 5 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону 
України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Публічне акціонерне товариство «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ» (ідентифікаційний код 
22447055) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» є новим найменуванням 
Відкритого акціонерного товариства «ФАРМАЦІЯ» (ідентифікаційний код 22447055), яке є 
правонаступником Акціонерної фірми „ФАРМАЦІЯ”, зареєстрованої Виконавчим комітетом Жовтневої 
районної Ради народних депутатів м. Одеса 22.12.1994 року, реєстраційний номер 22447055, 
перетвореної у Відкрите акціонерне товариство „ФАРМАЦІЯ” згідно статуту, зареєстрованого 09.07.1996 
р. виконавчим комітетом Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Одеси за № 481, код за 
ЄДРПОУ 22447055, та зареєстрованого в новій редакції Одеською міською радою 29.09.1997 р., 
реєстраційний номер 1166. 

1.3. Засновниками Товариства є акціонери Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів 
Товариства. 

1.4. Повне найменування Товариства: 
1.4.1. Українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА 

«ФАРМАЦІЯ».  
1.4.2. Англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “PHARMACY NETWORK 

«FARMACIA». 

1.5. Скорочене найменування Товариства: 
 

1.5.1. українською мовою – ПАТ «АМ «ФАРМАЦІЯ»; 
 

1.5.2. англійською мовою – PJSC «PN «FARMACIA». 

1.6. Місцезнаходження Товариства: 65026, Україна, м. Одеса, вул. Жуковського, 20. 

1.7. Товариство створене на невизначений строк. 

1.8. Офіційні мови Товариства – українська, російська.  

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 
 

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для 
юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки. 
 

2.2. Товариство створено на виконання п. 5 розділу XVII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону 
України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17.09.2008 р. та приймає на себе всі права та 
обов’язки Відкритого акціонерного товариства „ФАРМАЦІЯ” (ідентифікаційний код 22447055). 

2.3. Товариство відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників, які були 
схвалені Загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від «01» серпня 1997 року).  

2.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, цього 
Статуту, а також рішень загальних зборів акціонерів Товариства та інших внутрішніх нормативних 
документів Товариства. 

2.5. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, відділення, відокремлені 
підрозділи, представництва, інші структурні підрозділи, дочірні підприємства, підприємства і товариства 
різних видів як в Україні, та і за її межами, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких 
юридичних осіб, а також входити до складу об’єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений 
чинним законодавством та цим Статутом. 
 

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках в національній та іноземній валюті, емблему, 
фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки), що затверджуються Генеральним 
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директором Товариства і реєструється згідно з чинним законодавством, інші атрибути, притаманні 
юридичній особі згідно з чинним законодавством. 
2.7. Товариство має круглу печатку із зазначенням свого повного найменування, може мати додатково 
печатки з цифрами «1», «2» і т. д., а також прості круглі печатки та різні штампи для: секретаріатів, 
канцелярії (загального відділу), управлінь справами, адміністративно-господарських управлінь 
(відділів), управлінь (відділів) кадрів, печатку для пакетів, а також інші печатки та штампи, що 
затверджуються Генеральним директором Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.  

2.8. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження власним майном, що складається з 
основних фондів, оборотних коштів, інших матеріальних цінностей і фінансових ресурсів, відповідно до 
мети своєї діяльності і призначення майна. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених 
чинним законодавством України.  

2.9. Товариство є власником: 

2.9.1. одержаних доходів; 

2.9.2. майна, придбаного внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства; 

2.9.3. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України. 

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. 

2.10. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення 
виконання Товариством взятих на себе зобов’язань, включаючи залучення позикових (кредитних) 
коштів. 

2.11. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду 
іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші 
матеріальні цінності та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо 
це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 
 

2.12. Значним правочином Товариства є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних 
акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, 
становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової 
звітності.  
2.12.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.  
2.12.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.  
2.12.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх 
загальної кількості.  
2.12.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть ним вчинятись протягом не більш ніж як одного року з дати прийняття 
загальними зборами такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. 

2.14. Держава не відповідає за боргами Товариства, рівно як і Товариство не відповідає за боргами 
держави. 

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з 
діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили 
акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм 
акцій. 

2.16. Товариство має цивільні права та обов’язки та може бути позивачем та відповідачем в усіх 
інстанціях судів. 



 

 4  

2.17. Товариство діє на підставі повного госпрозрахунку, самооплатності, у тому числі валютної 
самоокупності. 

2.18. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати 
праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, 
порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право 
самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші 
пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів 

2.19. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти),  у тому числі договори купівлі-
продажу, оренди, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії та інші, з урахуванням 
п. 2.12. цього Статуту; одержувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки. 

2.20. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку: 

2.20.1. випускати іменні акції, облігації, та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення 
акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск; 

2.20.2. здійснювати будь-які операції, не заборонені чинним законодавством України; 

2.20.3. будувати свою діяльність на основі укладених за вільним вибором договорів із замовниками і 
виконавцями на принципах повної господарської самостійності і самоокупності; 

2.20.4. придбавати у юридичних і фізичних осіб України і держав у встановленому порядку все необхідне 
для здійснення своєї діяльності; 

2.20.5. самостійно встановлювати ціни на послуги відповідно до чинного законодавства; 

2.20.6. встановлювати ділові зв’язки з вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами;  

2.20.7. засновувати об’єднання і вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності; 

2.20.8. здійснювати зовнішньоекономічну діяльності; 

2.20.9. відкривати рахунки в закордонних банках відповідно до чинного законодавства України та 
закордонних країн. 

2.21. Створені Товариством філії, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства та представництва 
можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, що є власністю Товариства. 
Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором 
Товариства. 

2.22. Філії та представництва діють на підставі положень, а дочірні підприємства на підставі статутів. 
Положення про філії та представництва, статути дочірніх підприємств затверджуються Наглядовою 
радою Товариства. 

2.23. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Керівники філій та представництв 
здійснюють свої повноваження відповідно до положень про ці структурні підрозділи.  

2.24. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами. Товариство не відповідає за 
зобов’язаннями дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають за зобов’язаннями 
Товариства. 

2.25. Майно та активи Товариства не підлягають націоналізації та конфіскації, чи іншому безоплатному 
вилученню, за винятком рішення  судового органу, який вступив в законну силу. 
 
2.26. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та 
іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну 
таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає 
розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 
України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства. 
 
2.27. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на 
інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові 
права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України. 
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3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство  створюється  з  метою  здійснення підприємницької   діяльності  для  задоволення потреб 
юридичних та фізичних осіб в товарах, роботах, послугах та інформації, а також   одержання прибутку в 
інтересах  акціонерів  Товариства,  максимізації  добробуту акціонерів  у  вигляді  зростання ринкової  
вартості  акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
- оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичним обладнанням, медикаментами 

вітчизняного та іноземного виробництва; 
- оптова та роздрібна торгівля лабораторним склом та хімічними реактивами; 
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля будь-якими косметичними та парфумерними товарами, 

засобами гігієни і санітарії, товарами для інвалідів та іншими лікувальними оздоровчими виробами; 
- виробництво і реалізація лікарських засобів, в тому числі в умовах аптек; 
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; 
- створення та підтримання мережі аптек в Україні за її межами; 
- здійснення підвищення кваліфікації провізорів та фармацевтів; 
- здійснення атестації провізорів та фармацевтів; 
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами; 
- здійснення медичної практики; 
- здійснення ветеринарної практики; 
- виробництво, зберігання, перевезення та реалізація юридичним та фізичним особам спирту 

етилового; 
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, 

ввезення, вивезення, відпуск, знищення, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів; 

- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей; 
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; 
- вирощування, заготівля, переробка та реалізація лікарських рослин та медикаментів з них; 
- наукова розробка нових субстанції, напівпродуктів, реагентів та реактивів для фармацевтичної 

промисловості, їх  впровадження у виробництво; 
- виробництво, імпорт, експорт субстанції, напівпродуктів, реагентів та реактивів для фармацевтичної 

промисловості та їх подальша переробка на вітчизняних та закордонних фармацевтичних 
підприємствах; 

- організація мережі складів, в тому числі регіональних, представництво виробників (іноземних та 
вітчизняних) фармацевтичної продукції на території України, дистриб’юторська діяльність;  

- реєстрація в Україні лікарських препаратів іноземного виробництва; 
- створення контрольно-аналітичної лабораторії, надання послуг по проведенню аналізів готових 

лікарських форм та фармацевтичної сировини; 
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля медикаментами та продукцією медичного призначення, в 

т.ч. продукцією медтехніки (медичні інструменти одноразового та багаторазового призначення, 
медичне обладнання, системи переливання крові, хірургічні матеріали, т. інше, окулярні оправи, 
лінзи та інша оптика медичного призначення), вітчизняного та зарубіжного виробництва; 

- розробка та реалізація програм розширення та модернізації потужностей для випуску сучасних 
медичних препаратів і таропакувальних матеріалів для них; 

- послуги автостанцій; 
- послуги стоянок для автомобілів з виконанням технічних і технологічних операцій,  
- діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів усіх видів транспорту; 
- діяльність, пов'язана з транспортно-експедиційними послугами, декларуванням та послугами 

агентств, включаючи пакувальні роботи, пов'язані з перевезенням; 
- складування та переробка відходів виробництва, побуту, хімічних відходів; 
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання; 
- розробка та впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах 

виробництва; 
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення 

торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька 
діяльність;   

- створення фірмової мережі магазинів для реалізації виробничих товарів та товарів, одержаних за 
взаєморозрахунками з українськими і зарубіжними партнерами; 
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- виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному 
постачанні; 

- експорт-імпорт товарів народного споживання; 
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; 
- лізинг автомобілів та устаткування; 
- надання послуг по прийому та комплексному обслуговуванню туристів та представників іноземних 

компаній, організація туризму громадян України за кордон, прокат предметів культурно-побутового 
призначення, автомобільного та іншого транспорту, а також інших товарів; 

- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування; 
- надання послуг по організації проведення відпочинку та лікування іноземних громадян та громадян 

України; 
- закупка і реалізація на внутрішньому і зовнішньому ринках (організаціям і приватним особам) 

товарів народного споживання; 
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками; 
- виробництво та поставка будівельних матеріалів і конструкцій; 
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями; 
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами; 
- здійснення операцій, в т.ч. експортно-імпортних, товарообмінних тощо по товарам 

сільськогосподарського виробництва, у тому числі, по усім видам зернових та олійних культур, 
цукру та цукропродуктів і іншої продукції сільськогосподарського походження, а також по засобам 
захисту рослин, білкової сировини, техніки, технології, товарам народного споживання тощо; 

- перевалка, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції; 
- створення сучасної інфраструктури виробництва, переробки, зберігання та торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, включаючи виробничі та переробні потужності, об’єкти 
зберігання, транспорт та збутову мережу; 

- виробництво на основі угод про переробку давальницької сировини у відповідності до діючого 
законодавства України продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного 
споживання на умовах замовника або виконавця; 

- переробка м’яса, птиці, риби, та відходів відповідних виробництв; 
- організація та експлуатація пунктів громадського харчування; 
- організація виробництва, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки; 
- створення виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них; 
- розробка, створення обладнання та виробництво по переробці відходів виробництва і побутових 

відходів; 
- впровадження прогресивних технологій переробки та упаковки харчових продуктів та кормо-

виробництва; 
- тваринництво, заготівля кормів, переробка продуктів тваринництва; 
- виробництво харчових продуктів та напоїв; 
- організація виробництва по виготовленню міцних та кріплених напоїв; 
- створення власної мережі торговельних точок по продажу сільськогосподарської техніки та 

запчастин (комплектуючих), автосалонів, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних 
закладів; 

-  проведення товарообмінних (бартерних), біржових операцій: 
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, 

дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, представництво 
іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним 
та українським суб’єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-
експедиційних та фрахтових (згідно предмету діяльності), консультаційних, інформаційних, 
маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо 
найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців 
для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонено чинним законодавством 
України; 

- проведення операцій з адресного продажу та оптового постачання атомної та теплової електричної 
енергії (в тому числі виробленої з давальницької сировини), а також інші господарські операції, 
пов’язані з виробництвом, транспортуванням та реалізацією електричної енергії на території 
України та за її межами (в тому числі пов’язані з передачею електричної енергії місцевими 
(локальними) та магістральними, міждержавними електромережами); 

- торгівля будь-якими паливом, в тому числі бензином, дизпаливом та іншими енергоносіями; 



 

 7  

- здійснення закупівлі та реалізації вугілля, електроенергії, газу, нафти, нафтопродуктів, інших 
паливно-сировинних ресурсів і конструкційних матеріалів, виконання пов’язаних з цим робіт та 
надання повного комплексу пов’язаних з цим послуг з усіма національними, а також іноземними 
суб’єктами підприємницької діяльності, забезпечення вказаними ресурсами і матеріалами 
підприємств, громадян та інших споживачів; 

- проектування та будівництво спеціалізованих споруд для збереження та переробки вищевказаних 
ресурсів та матеріалів як на території України, так і за її межами, здійснення інших будівельно-
монтажних, ремонтно-будівельних, проектних та підрядних робіт; 

- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об’єктів та галузей народного 
господарства; 

- пошук  (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; 
- розробка та реалізація різноманітної  конструкторської та технологічної  документації, програмних 

продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт; 
- здійснення експлуатації та сервісного обслуговування  об’єктів паливно-енергетичного, 

металургійного та конструкційного комплексів, родовищ корисних копалин на території України та 
за її межами; 

- здійснення пошуку і залучення іноземних інвесторів та кваліфікованих будівельних фірм для 
здійснення в Україні будівництва і реконструкції  об’єктів, необхідних для забезпечення 
вищевказаної діяльності, розробка і практичне здійснення  спільних з іноземними інвесторами 
проектів і комерційних ініціатив; 

- здійснення сумісної підприємницької діяльності з усіма суб’єктами підприємницької діяльності, 
включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних 
господарських  операцій та спільне володіння майном. 

- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та 
кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних 
видів техніки, технологій та матеріалів, включаючи заходи до захисту навколишнього середовища, 
здійснення заходів по вивченню кон’юнктури ринку; 

- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного 
персоналу в Україні та за її межами; 

- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і 
зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України так і за кордоном, пов’язаної з 
впровадженням винаходів, “ноу-хау” та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних 
суб’єктів господарської діяльності, а також суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; 
- організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, 

конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі; 
- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної 

зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання 
виробничих площ і потужностей; 

- здійснення та обслуговування ділових поїздок; 
- надання митно-брокерських послуг; 
- організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів; 
- організація підприємств лізингового типу, оренда та надання в користування рухомого й нерухомого 

майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю; 
- забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном продовольчими товарами і товарами 

культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних 
підприємствах Товариства; 

- розробка і реалізація програмних продуктів; 
- надання послуг в сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств 

торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;   
- здійснення та обслуговування ділових поїздок; 
- експлуатація готелів і кемпінгів, інших комунальних закладів; 
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм); 
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм); 
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм); 
- екскурсійна діяльність; 
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм); 
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- посередницька діяльність у наданні транспортних послуг тощо бронювання та продажу квитків на 
всі види транспорту; 

- утримання та експлуатація казино, інших гральних закладів, проведення лотерей тощо, організація 
азартних ігор; 

- створення та утримання пунктів обміну валюти та організація обміну валюти на основі агентських 
угод з банками та іншими кредитно-фінансовими установами; 

- надання послуг, пов’язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також 
охороною громадян; 

- монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та сигналізації (на спорудах, 
квартирах та автомобілях) та підготовка спеціалістів по їх обслуговуванню; 

-  створення банку даних та інформаційних систем; 
- використання радіочастот; 
- виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю; 
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що 

забезпечують технічний захист інформації; 
- надання допомоги в створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких 

структур та координація їх дій; надання всіх видів фізичної та технічної безпеки по заявкам 
юридичних та фізичних осіб; 

- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, 
а також холодної зброї; 

- виробництво спортивного інвентарю; 
- виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 
-  дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і 

оперативно-розшукових заходів; 
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів; 
- забезпечення правового захисту своїх інтересів; 
- відкриття та обслуговування автомобільних стоянок; 
- ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів, оптова та роздрібна торгівля 

(юридичним та фізичним особам), в тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею 
довідок-рахунків) та запчастинами; 

-     організація підготовки водіїв на усі транспортні засоби; 
-     надання платних послуг та консультацій з питань реєстраційно-екзаменаційної діяльності державної 

автомобільної інспекції; 
-     проведення робіт по екологічному вдосконаленню автомобілів, ремонту та технічному 

обслуговуванню, перепродажна підготовка автомобілів, їх продаж та гарантійне обслуговування, 
організація роботи автозаправних станцій; 

-     здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів 
та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, 
позичок, інвестицій тощо; 

-     виготовлення ювелірних, побутових та інших виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного та 
напівдорогоцінного каміння; 

-     виготовлення промислової та іншої продукції, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння; 
-      приймання під заставу, експонування, зберігання, надання посередницьких та інших послуг з оцінки 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших виробів з них; 
- продаж (роздрібний, оптовий, комісійний) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, 

побутових та інших виробів з них; 
- надання суб’єктами підприємництва послуг щодо схоронності, зберігання та транспортування 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 
- діяльність торговельних організацій із закупівлі-продажу, комісійної діяльності з дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння; 
- маркетингові та консалтингові послуги; 
- дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; 
- інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному 

нагляду.  

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після 
одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). 
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3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, 
пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство 
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного 
законодавства України та цього Статуту. 

 

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 960 785 (один мільйон дев’ятсот шістдесят тисяч сімсот 
вісімдесят п’ять) гривень. 

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції: 

 

Акції Товариства 
(за типами) 

Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна вартість 
акцій (грн.) 

Частка у статутному 
капіталі (%) 

Прості іменні 392 157 5 100 

4.3. Випуск Товариством привілейованих акцій не передбачений. 
4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та 
типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним 
законодавством. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів 
Товариства. 
4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок 
придбання ними акцій.  
4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у 
випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути 
зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх 
загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної 
кількості. 
4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, у  тому 
числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, 
немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних 
паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Незалежно   від форми   оплати вартість   
акцій визначається в національній валюті України. Дозволяється формування статутного капіталу 
Товариства цінними паперами, що випускаються державою відповідно до чинного законодавства 
України. 
4.7.1. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, 
іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради 
Товариства.  
4.7.2. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна 
відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної відповідно до чинного законодавства. 
4.7.3. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За 
рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової 
вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства. 
4.8. Акція Товариства є неподільною.  
4.9. Випуск акцій для покриття збитків Товариства забороняється.  
4.10. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
4.11. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним 
законодавством України. 
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4.12. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним 
законодавством України. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну 
вартість 
4.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою 
власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та 
відповідним рішенням загальних зборів. 
4.14. Товариство має право за рішенням Наглядової ради акціонерів викупити розміщені ним інші, крім 
акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії 
таких цінних паперів. 
4.15. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у 
акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного 
законодавства та внутрішніх документів Товариства. 
4.16. Товариство має право на здійснення дроблення або консолідації акцій без зміни розміру статутного 
капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється 
чинним законодавством. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні 
зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.  
4.17. Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї 
фондової біржі.  
4.18. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням 
Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості 
активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.   
4.19. Товариство має право формувати резервний капітал. Рішення щодо формування резервного 
капіталу, його розміру та напрямів використання приймається Загальними зборами відповідно до 
чинного законодавства України. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 
5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. 
5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 
1) брати участь в управлінні Товариством; 
2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому 
законодавством, цим статутом та внутрішніми документами Товариства; 
3) до проведення загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, в порядку, визначеному 
чинним законодавством, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного 
загальних зборів; 
4) вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства; 
5) отримати від Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, інформацію про 
включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 
Товариства; 
6) отримувати дивіденди;  
7) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; 
8) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та 
порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 
9) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом. 
5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані: 
1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
2) виконувати рішення органів Товариства; 
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та 
засобами, передбаченими цим Статутом; 
4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 
5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства; 
6) виконувати вимоги чинного законодавства щодо придбання значного та контрольного пакету акцій 
Товариства, а також щодо укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість; 
7) нести інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом. 
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5.4. Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів, що їх уклали, 
покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів 
Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення 
таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство та надати 
Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору. 

5.5. У випадку, коли акціонером Товариства є юридична особа, то участь в управлінні справами 
Товариства здійснюється через його уповноваженого представника. Визначення кола осіб, що можуть 
представляти юридичну особу-акціонера, а також надання їм таких повноважень має здійснюватися з 
дотриманням вимог чинного законодавства. 
5.6. Акціонер (акціонери), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства має 
право вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства. У такому 
разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) 
договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому 
зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є 
власником більш ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на 
календарний рік. 

 

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 
 

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів 
акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 
6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 
• виплачуються дивіденди; 
• створюється та поповнюється резервний капітал (у разі його формування); 
• покриваються збитки минулих періодів; 
• накопичується нерозподілений прибуток. 
6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту 
акцію затверджуються Загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий 
розмір дивідендів.  
6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за 
простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого 
прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість 
місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону. 
Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом виплати готівкою через касу 
Товариства, або перерахування коштів на рахунок (поточний, розрахунковий тощо) акціонера, або іншим 
чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.  
6.4.1. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і 
виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не 
нараховуються. 
6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, 
які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату 
дивідендів. 
6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та 
строк їх виплати, протягом 10 робочих днів з дати прийняття Наглядовою радою рішення, зазначеного у 
п. 6.5. Статуту, шляхом надсилання кожному акціонеру відповідного письмового повідомлення простим 
листом або надання його особисто під розпис.  
6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених 
чинним законодавством. 
6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. 
6.9. Товариство може створювати такі цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із його 
діяльністю:         
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            - фонд споживання; 
            - фонд накопичення; 
            - валютний фонд; 
            - інші фонди. 
6.10. Фонди накопичення і споживання створюються в розмірах, визначених наглядовою радою 
Товариства, із наступним щорічним затвердженням їх розміру Загальними зборами. Підставою для 
визначення розмірів фондів є перспективний і річний плани розвитку Товариства і кошторис витрат на 
проведення заходів, зазначених у річному плані. 
6.11. Валютний фонд товариства створюється за рахунок валютних надходжень, що залишаються в 
розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів. 
6.12. Пропозиції зі складу та нормативів формування фондів Товариства щорічно розроблюються 
Генеральним директором Товариства, виходячи з пріоритетів економічного та соціально-економічного 
розвитку Товариства.  
6.13. Товариство має право створювати інші фонди, необхідні для забезпечення діяльності Товариства. 
6.14. Відрахування у фонди відбуваються у розмірі та порядку, що визначаються чинним 
законодавством України, цим Статутом та рішенням Наглядової ради Товариства. 

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 
7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори»), Наглядова 
рада та Генеральний директор. 
7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. 
7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу 
акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. 
Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.  
7.2.2. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити 
свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним 
законодавством та внутрішніми документами Товариства. 
7.2.3. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 
акціонерів Товариства на Загальних зборах. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право 
брати участь члени органів управління та Ревізійної комісії Товариства, якщо вони не є акціонерами. 
7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з 
тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора. 
7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
2) внесення змін до статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства; 
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та 

Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження річного звіту Товариства; 
11) розподіл прибутку і збитків Товариства; 
 12) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 

директора, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду; 
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством; 
14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів; 
16) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
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17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за 
винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 

19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень; 

20) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства; 
21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства; 

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством України, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, 
затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається 
після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

23) обрання комісії з припинення Товариства; 
24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
25) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів 

також можуть бути віднесені й інші питання. 
7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести 
загальні збори (річні Загальні збори). 
7.5.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені 
підпунктами 10 – 12 пункту 7.4. цього Статуту. 
7.5.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання, 
передбачені підпунктами 17 – 19 пункту 7.4. цього Статуту. 
7.5.3. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються наглядовою радою 
Товариства у випадках, та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. 
7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за  30  
днів  до  дати їх  проведення  надсилається  акціонерам  персонально  простим листом або вручається 
особисто під розпис. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка здійснює 
облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами Товариства. 
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України повідомлення 
про проведення Загальних зборів. 
7.6.1. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами 
пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством.  
7.7. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів, Товариство 
(акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів 
повідомити про це акціонерів шляхом публікації про зміни у порядку денному Загальних зборів в 
офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. 
Товариство  також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній 
веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. 
7.8. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, 
передбачених п. 7.6. та 7.7. цього Статуту, визначається наглядовою радою в порядку, передбаченому 
чинним законодавством, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у 
випадку, коли протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання 
позачергових загальних зборів Товариства, - акціонерами, які вимагають цього. На вимогу Товариства 
зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства. 
7.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 
зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку 
денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на  
електронну адресу акціонера згідно його письмового запиту, у якому обов'язково зазначаються 
найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у 
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цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату, що не може бути ранішою 3-х робочих днів 
до дати  подання письмового запиту. 
7.9.1. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного надаються акціонерам для 
ознайомлення шляхом розміщення їх на єдиному стенді (столі) у місці проведення Загальних зборів.   
7.9.2. Пункт видалений. 
7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть 
участь акціонери (їх правомочні представники), які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків 
голосуючих акцій.  
7.10.1. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх 
представників) для участі у Загальних зборах. 
7.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про 
депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.  
7.11.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 
годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством 
про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. 
7.11.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається 
Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими 
акціонерами. 
7.11.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його 
представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують 
повноваження представника на участь у Загальних зборах. 
7.11.4. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або 
уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник 
повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить 
завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію 
учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це 
реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах 
особисто.  
 

7.11.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або 
депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія. 

7.12. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та 
рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, 
уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний 
секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.  
7.12.1. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу 
зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів (аудіо, відеозапису, тощо). 
Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для 
складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу 
Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі 
отримання дозволу на це від голови Загальних зборів. 
7.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів 
для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості 3 осіб, обрана Загальними 
зборами з числа осіб, які не є посадовими особами органів Товариства. Підрахунок голосів під час 
обрання лічильної комісії здійснює секретар чи реєстраційна комісія Загальних зборів за рішенням 
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голови Загальних зборів. При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів 
лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо: 
а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством; 
б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера; 
в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування (у разі його 
наявності), викладеного у довіреності чи додатку до довіреності. 
7.14. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються 
безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про 
підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. 
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних 
зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації відповідного повідомлення 
у місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства або розміщення його на власній веб-сторінці 
Товариства в мережі Інтернет. 
7.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, 
винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення з 
питання обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства приймається шляхом 
кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством. 
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством. 
7.16. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством та цим Статутом. 
7.16.1. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, 
які зареєструвались для участі у Загальних зборах, з наступних питань: 

 внесення змін до статуту Товариства;  
 прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством власних акцій;  
 прийняття рішення про зміну типу Товариства;  
 прийняття рішення про розміщення акцій;  
 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;  
 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;  
 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним 

законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку 
та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 
задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.  

7.16.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної 
кількості.   
7.17. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах 
компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу. 
7.18. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у 
складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів. 
Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, 
та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання 
усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення. 
7.19. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. 
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, 
передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.  
7.19.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.   
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7.19.2. Голова наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних 
Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 
7.20. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення 
строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено 
рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради 
продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. З членами Наглядової 
ради Товариства укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), основні умови яких 
попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів 
Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Генеральний директор Товариства або інша особа, 
визначена загальними зборами. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-
правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним. 
7.20.1. Член наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може 
передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера 
Товариства. 
7.21. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: 
1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 
2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, у разі настання певних обставин, а саме: 

а) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому 
законодавством, тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль); 

 в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати 
певні посади) 
 г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
7.21.1. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, 
Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу 
Наглядової ради Товариства.  

7.22. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 
заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 
2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження 
передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як   
90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності 
внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 
3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та 
представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;  
4) призначення та відкликання керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, 
прийняття рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; 
5) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним 
законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог 
законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів 
рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 
6) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного 
правочину; 
7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, 
у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів 
подання про вчинення цих правочинів; 
8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати 
дивідендів; 
9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання 
Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 
10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 
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11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 
12) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє 
затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру його винагороди; 
13) обрання аудитора Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 
14) обрання оцінювача майна Товариства; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг; 
15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним 
законодавством та цим Статутом; 
16) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства; затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
17) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, 
Генерального директора та Ревізійної комісії; 
18) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання 
інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, 
що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку 
доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту. Здійснення контролю за 
розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 
19) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 
20) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: 
а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та 
про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних 
зборів); 
б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, 
Генерального директора, або Ревізійної комісії; 
в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; 
г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів;  
д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових 
осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який 
представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; 
є) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується 
виконувати функції секретаря Загальних зборів; 
ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 
21) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) 
Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, 
передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, 
приєднання, поділу або виділу; 
22) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, 
виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану 
поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або 
розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 
23) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та 
здійснення контролю за їх реалізацією; 
24) обрання та відкликання Генерального директора Товариства, через обрання та відкликання 
повноважень Генерального директора Товариства; 
25) попереднє затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором 
Товариства, встановлення розміру його винагороди; 
26) надання дозволу Генеральному директору  на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) 
гарантій; 
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27) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття 
іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 
28) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами 
Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання 
відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 
29) надання Генеральному директору дозволу на укладання угод про заставу та іпотеку; 
30) прийняття рішення стосовно питань, пов’язаних з володінням, користуванням та розпорядженням 
майном (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, 
управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 
31) прийняття рішення, у тому числі укладення правочинів, стосовно поточної господарської діяльності, 
що не стосується володіння, користування та розпорядження майном Товариства, якщо за умови такого 
рішення (у тому числі правочину) передбачено здійснення Товариством передоплати у сумі вище 10 000 
(ста тисяч) гривень; 
 

32) прийняття рішення стосовно поточної господарської діяльності відносно проведення Товариством 
будь-яких ремонтів на суму вище 10 000 (десяти тисяч) гривень; 
33) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення 
повноважень та призначення виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства;  
34) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для 
вирішення Генеральному директору Товариства. 

7.23. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та 
доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у 
встановленому законом порядку. 

Другий абзац видалено. 

7.24. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. 
Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання 
Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення 
Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у 
засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є 
вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової 
ради може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного 
голосування (опитування). 

7.25. Голова Наглядової ради: 

1) планує та організовує її роботу; 

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 

3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря; 

4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства,  а 
також трудовий/цивільно-правовий договір з членом ревізійної комісії та трудовий/цивільно-правовий 
договір щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря;; 

6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про 
Наглядову раду. 

7.26. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Для прийняття такого рішення Наглядова рада 
збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом. 

7.27. Наглядова рада Товариства може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для 
вивчення і підготовки питань що належать до її компетенції. Рішення про утворення комітету та про 
перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю 
голосів членів Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням 
про наглядову раду Товариства. 
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7.28. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада може обирати Корпоративного секретаря 
Товариства, який є посадовою особою Товариства, що здійснює правове, організаційно - технічне 
забезпечення та координацію роботи органів управління, відповідає за взаємодію Товариства з 
акціонерами та інвесторами, виконує інші завдання відповідно до Положення «Про корпоративного 
секретаря Товариства». 

7.29. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. 

7.30. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік. 
7.31. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який 
здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор, з метою реалізації порядку 
прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на 
свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його 
компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідний дій, 
надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним 
зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. 
7.32. Обрання та відкликання Генерального директора, у тому числі припинення його повноважень 
належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та здійснюється у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора 
Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо недоцільності затвердження окремого 
положення про Генерального директора Товариства. 
7.33. Генеральний директор Товариства вважається обраним з моменту оголошення відповідних 
результатів голосування на засіданні Наглядової ради Товариства. 
7.33.1. Наглядова рада має право у будь-який час, якщо інше не передбачено трудовим договором 
(контрактом), на своєму засіданні прийняти рішення про відсторонення відповідної особи з посади 
Генерального директора та призначити виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.  
7.33.2 Повноваження Генерального директора припиняються також у разі настання певних подій, а саме: 
1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 
2) набрання законної сили вироком суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 
3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, 
тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль); 
4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 
7.33.3. У разі настання подій, передбачених п. 7.33.2 цього Статуту, Наглядова рада зобов'язана протягом 
5-ти робочих днів з дати настання події та/або ухвалення відповідного рішення та/або дати, коли про 
настання певної події (ухвалення рішення тощо) стало відомо, призначити Генерального директора 
Товариства. 

7.34. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності, хвороби 
тощо повноваження Генерального директора виконує його заступник, який призначається окремим 
наказом Генерального директора. 

7.35. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються умови 
здійснення ним власних обов’язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. 
Трудовий договір (контракт) обов’язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту 
закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним 
законодавством та цим Статутом. Текст трудовий договір (контракт) попередньо затверджується 
Наглядовою радою Товариства. 

7.36. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 
віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: 

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; 

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, 
місяць тощо; 
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в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 

2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства 
та забезпечення їх реалізації; 

3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, 
складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх 
подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів 
Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним 
законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог 
законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами 
та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із 
заінтересованістю; 

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 
інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім 
працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою 
Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства; 

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання 
трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи); 

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; 
укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства; 

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; 
подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку 
та способів надання її акціонерам та іншим особам; 

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та 
порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими 
внутрішніми нормативними документами Товариства. 

7.37. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право: 

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та 
головувати на них; 

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; 

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства; 

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах 
власної компетенції; 

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, 
визначену чинним законодавством та цим Статутом; 

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями 
Загальних зборів та Наглядової ради; 

8) відкривати рахунки у банківських установах; 
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9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення 
(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до 
положень цього Статуту; 

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 
стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з 
чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 
7.38. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та 
доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у 
встановленому законом порядку. 
7.39. Працівники Товариства згідно зі штатним розкладом та покладеними на них обов’язками надають 
допомогу Генеральному директору у здійсненні ним власних повноважень. Розподіл обов’язків між 
працівниками Товариства здійснюється згідно зі штатним розкладом та відповідним наказом 
Генерального директора. 
7.40. У випадку, коли Генеральний директор відповідно до вимог чинного законодавства є особою 
заінтересованою у вчинені Товариством правочину, він зобов’язаний протягом трьох робочих днів з 
моменту виникнення в нього заінтересованості проінформувати Наглядову раду Товариства про 
наявність в нього такої  заінтересованості. 
7.41. Виконуючий обов’язки Генерального директора, призначений згідно з п. п. 33 пункту 7.22 має ті ж 
самі повноваження що й Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства та 
статуту Товариства. 

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 
8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-
господарської діяльності від імені акціонерів. 

8.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 2 (двох) членів. Обрання Ревізійної 
комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним 
законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Голова ревізійної 
комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа членів, обраних Загальними зборами. 

8.3. Строк повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку 
повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної 
комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного 
рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково 
відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови 
та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких 
рішень у разі настання певних подій, а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 

2) набрання законної сили вироком суду, яким члена Ревізійної комісії Товариства засуджено до 
покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати 
певні посади); 

3) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, 
тимчасову непрацездатність протягом  90 днів поспіль); 

4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

8.4. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий 
договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов 
зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради. Голова та/або члени 
Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі 
довіреності або будь-яким іншим чином. 

8.5. Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: 
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1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками 
перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 

2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління 
Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 
не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. 

8.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення 
перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію 
Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає 
висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки. 

8.7. Ревізійна комісія Товариства має право: 

1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних 
зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 

2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради ,на яких розглядаються її звіти 
та висновки; 

3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб; 
афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/ або 
посадових осіб Товариства; 

4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 

5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших 
посадових осіб Товариства; 

6) входити до будь-яких приміщень Товариства, попередньо узгодивши це з Генеральним директором 
Товариства; 

7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства; 

8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого 
Наглядовою радою; 

9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; 

10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій; 

11) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати правоохоронні 
органи / Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів. 

8.8. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх 
засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми 
результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її 
члени. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени 
ревізійної комісії. 
8.9. Член Ревізійної комісії Товариства, заінтересований відповідно до вимог чинного законодавства у 
вчинені Товариством правочину, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в 
нього заінтересованості проінформувати Ревізійну комісію, Наглядову раду та Генерального директора 
Товариства про наявність в нього такої  заінтересованості. 

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його 
діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини працівника з Товариством. 
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9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також 
інших видів винагороди працівників. 

9.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. 

9.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним 
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій. 
9.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових 
відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, 
як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - 
працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь 
у Загальних зборах.  
9.5.1. У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і 
майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір 
(контракт) з нею розривається відповідно до закону. 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 
 
10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим 
підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) 
або в результаті ліквідації. 
10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом 
України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства 
визначаються законодавством. 
10.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку 
ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом. 
10.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та 
Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає 
затвердженню загальними зборами. 
10.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення 
Товариства в результаті його ліквідації. 
10.6. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів 

задовольняються у такій черговості: 
у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи 
іншим способом; 

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про 
плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); 
у четверту чергу – всі інші вимоги; 
у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими 

акціями; 
у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до 

чинного законодавства; 
у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій; 
у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного 

законодавства; 
у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства 

пропорційно до кількості належних їм акцій. 
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10.7. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів 
(акціонерів) попередньої черги. 
10.8. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами 
(акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості 
належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. 
 
11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.  ФІНАНСОВИЙ РІК 
11.1. Товариство здійснює облік результатів роботи, веде оперативний, бухгалтерський і податковий 
облік. 

11.2. Бухгалтерський, оперативний і податковий облік і звітність в Товаристві здійснюється за нормами, 
що діють в Україні. Організація документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях і 
представництвах установлюється  Генеральним директором Товариства.  

11.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається 
на правління Товариства.  

11.4.Фінансовий рік Товариства розпочинається 1-го січня і закінчується 31-го грудня. 

 

12. ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ТОВАРИСТВА 

12.1. Товариство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається прибутком, що залишається 
після сплати податків і інших обов'язкових платежів. Оподатковування Товариства здійснюється в 
порядку, передбаченому чинним законодавством.   

12.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку. 

12.3. Товариство самостійно здійснює страхову діяльність силами трудового колективу своїх підрозділів 
і служб за договорами, укладеними із фізичними та юридичними особами. 

12.4. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній договірній основі. 
Товариство може надавати банку на договірній  основі  право  використовувати свої вільні кошти  і 
установлювати відсотки за їх використання. 

 
13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. 
13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність 
Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. 
Загальне керівництво зовнішньоекономічною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор 
Товариства. 

13.2. Валютні кошти Товариства зараховуються на валютний рахунок Товариства і використовуються їм 
самостійно. 
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