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PITIHI4X 3AIAJIbHI,TX 3EOPIB AKIIIOHEPIB
TIYEJIITIHOTO AKUIOHEPHOIO TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTIIPOJI>

(xoa C,4PIIOY 05'7 61614)

r'ricro Pigne 24 rpannt 2016 PottY

MicuesHaXoANeIrHsIIyBJIIqHo|oAKIIIoHEPHofoTOBAPI4CTBA((i(OHUEPH
cTLIPOJI>: 84610, Yrpaiha, ,{oneqrra o6:racrr, uicro foplinxa, eyl. foplincrxoi araeigii, 10.

Micqe npone4ennr piunux 3aralrnr.rx a6opie arqionepie: Yrpaina, u. Pinne-17, ropnyc 11i,

saaogoynpanniuHs flAT (PIBHEA3OT), 1-fi nonepx, arrosa gara Ng 1'

Peempaqir ar<qionepin flyEJIIr{HOfO AKIIIOHEPHOfO TOBAPI{CTBA (KOHUEPH

CTI,IPOn; (na4ani - Toeapracrno) ra ix npeAcraeHlzrie A:rs y'racri e pivHax 3ara,rrnux :6opax

arqiouepia (na^a'ri - 36oprf nia6ynacr,24 rpaau' 2016 poxy s 12 rol,.00 xe. ao 12 ror. 45 xs. sa

rnlicqesuN.I qaco\4.

Iloqarox 36opia 24 rpannr 2016 pory o 13 roa 00 xe. 3a MicueBI'IM qacoM'

Aara cr<laAa:rss nepeniKy arqionepin, sri varcrr npaBo Ha }1lacrb y 36opax - sa 24 ro4'truy

1 8 T paaur 2016 poxy.

3arallua rilbKic6 oci6, BKIIo.{eHIrx 4o nepeliry arcqionepin, qr<i uarorr npaBo Ha fIacrL y
36opa,r- 2 560 oci6.

3ara,lsHa xi,,rsnicru rorocie arUioHepie s,,racu14xie forocyoqhx axUiii Toeapucrea' qxi

3apeecrpyBanlrcb Anq yqacri y 36opax - 24 555 738 rorocis.

Ilopngox aeHHufi:
l. IIpo nepeAaqy noBHoBaxeHb .rri.tu,rrHoi nouicii pivunx 3araJrr,Hrrx :6opin axqionepin

11AT (KOHIIEiff ciupO,l, Tonapucrey s o6i{exeHoro siAnosiAa,rbHicrro <YIIP-@IHAHC>'

rqo sAiftcHroe aeno:llrapny Ain,'rr,uicrs aenogurapHoi ycTaHoBI{, cxBaJIeHHq Aor.oBopy 3 HIIM'

2, 3nir Ilpanniuux IIAT (KOHIIEPH CTI'IPOJI) 3a pe3ylbraraMu po6orn r 2015 poUi.

IIplrftnrrrr pimennn ra nac.niarcan'ru po3rrsay reiry flpan,rinnn.
3. 3eir HarflqAoroi pasu IIAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI)) ra 2015 pirc. Ilpuiiunrrn piruennr

3a HacJIi,qKaMr.r p03rrsAy sniry Har,rngoroi paqu'
4. 3nir Penisiiiuoi nonricii nAT (KOHUEPH CTI{POJb :a 2015 pirc. Buqronox

PesisiftHoi rco1.ricii sa niAcyluxauu nepeniprlr rfiuancono-rocnoqapcgoi Aiq"rsHocri IIAT
(KOHUEPH CTI'IPOJ" 3a 2015 pir. llpuiinerrn piutenna ra uac"ri,arauu po3[Iqay reiry ra
BrrcHoBRy Pesi:iiiHoi Icorvticii'.

5. 3eir .{ovipnsoro nisnpueucrna (KyJI6TyPHO-CIOPTI4BHLIfr 11OUnp11IfrffUfr
IIEHTP) BIAKPI4TOIO AKIIIOHEPHOIO TOBAPIICTBA (KOHIIEPH CTI{POJI> ra 2015

piK.
6. 3arnepAxeuun pivnoro rniry IIAT (KOHIIEPH CTI'IPO,'I)) :a 2015 pirc'

1. Iloxpurra s6urnin IIAT (KOHUEPH CTI{POJI):a 2015 pix.
8. Ilplrfinnrrt pirueHna npo Bq[HeHHs (nagaunn 3roAH Ha BqI.IHeHHs, no[epeAHe

HaAaHHc 3foarr Ha BrtuHcIIHs,, cxBaJreHHf 3HaqHux rrpanour,ruin IIAT (KOHUEPH CTI4POJI))

ra ii s[KoHaHHs.
g. Bnecennq siuiH Ao craryry IIyE,'IIqHOfo AKIIIOHEPHO|O TOBAPIICTBA

(KOHIIEPH CTtrIPOJI> urrsxoM BrKraaeHHq iioro e Hoeifi peaaxqii'.

10. BHeceuHq truiH Ao flo,'roxenns npo 3ara,rrui :6opu axqiouepie, flo,roxenna npo

Har,,rqaony paAy, floJroxenur npo IIpan.niHHs [rJqxoM BrlKJtaAeHHr i.x y uonux peaaKqiqx.

11. BnecenHs sMiH Ao Kotexcy Kop[oparHBHono yupauiHru Iu,'IsxoM oux.laAenua fioro y
uosift peaaKuii'.



12. llpununeuus rroBnoBaxeHb u,reuin Har.nrgonoi paqu IIAT (KOHIIEPH CTLIPOJb).
13. Br.rrsa.rennq rci"rrricHoro crc,ragy Har.nr4onoi pa4lr IIAT <KOHIIEPH CTI4POJID.
14. O6paHnn q,renis Har,'rqaoBoi paAr.r IIAT (KOHUEPH CTIIPOJI>.
15. 3arsepaxenHn yMoB qlti,rrno-npaoonux aoroeopin, TpyaoBnx aoroeopie

(rcourparriu), ulo yKJraAarnMyrbcr 3 qrreHaMr.r HanrsAosoi paAr{ IIAT (KOHIIEPH
CTI{POJI), BcraHoBreHHq posrrripy ix nuuaropogr, o6pauun oco6lr, nxa ynoBHoBar(yerbcq Ha

nianr.rcanHs qoronopie (nourparcrin) 3 qJreHaMu Har,rqaonoi pa4lr, 3arnepgxeHHs r(orrrropr4cy
nurpar ,qin,rrHocri Hausaonoi pasu IIAT (KOHUEPH CTIIPOJI>.

Ororocun, rqo :riguo : piureuu.ru Harrrsaoeoi paAn IIAT (KOHUEPH CTtr4POJI> eia 28
6epesur 2016 poxy (Ilpororor eir,28.03.2016 p. Ns 28/03/2016), ro:ronynaru ua pivnux 3ara.nrnux
r6opax arqiouepin ynoenoeaNeno forony flpauinnr IIAT (KOHIJEPH CTI4POIb - fiaelrouyra
Ceprir Mlrro:rafioBlaqa, ceKperapeu pivnux 3araruuux s6opie axqionepin o6pauo Kopnoparuanoro
ceKperap.s Toeapucrna flAT dOHLIEPH CTZPOJI> - -f,nKoBc6Koro Cepri.r Bolo4uuupoBrrqa.

lonoeyro.uti (fonona) pi.*rux 3ara,rruux :6opin axrlionepin (nagari - foloaa 36opie) -
llannrovyx C.M. npunirae yvacnr.ixin 36opin y :e'.rsry is npoBeaeHH.flM pivHux 3aralsnr.rx :6opin
axqiouepin.

fo:roaa 36opin oroJrocrrB, ulo Kep)rcqucl qacruHoro 3 crarri 40 3axouy Vxpaiuu <flpo
arqionepui roBapr.rcrBaD, sri.4Ho s piuennru Har:rr4oeoi paau flAT (KOHIIEPH CTtr4POI> eiA 28
6epesua 2016 pory (llporoxon sia 28.03.2016 p. Ns 2810312016) ra yrna4eurzru r'.riN flAT
(KOHIIEPH CTI,IPOJI)) ra TOB (yIIP-OIHAHC> .{orooopou Ns 26518 nia 31.03.2016 p. npo
Ha.raHHt Aeno3hrapHHx nocJryr noBHoBaxeHHr peecrpauifiHoi xorvricii B neHb npoBeneHHr pivHnx
3ara.:rsnux :6opin arqiouepir IIAT <KOHIIEPH CTI4POJI), 24.05.2016 p. nepe4aui Toeaprcrey r
o6uexesoro eiAroniAanr,Hicro (y|IP-<DIHAHC), qo sAificHroe Aeno3urapHy Ais,rsHicrl
genosurapuoi ycraHoBrr ua niAcrasi Jliuensii Haqiona,rrnoi xolricii s qinnux lanepie ra Sougororo
puurcy cepir AE Ng 263297 nia 10.09.2013 p.

,{:rr ororourennr pesyrr,rarin peecrpaqii ar<qiouepir (ix npegcranuuxin), rxi npu6ytu att
yuacri n 36opax, a raKox rrpo Br]3HarreHHr HaqgHocri ua nigcyruocri KBopyMy, folona 36opin na4ar
croso foroei peecrpaqifiuoi xolricii - fenepa,rurouy Ar{peKropy TOB (y|IP-OIHAHC> flexori
flanry Murolafioruvy.

foroea peecrpaqifinoi xopricii - feHepan nufi Ar4peKTop TOB (ylIP-OIHAHC> Ilexora II.M.:
Oro:rocun, u1o peecrpaqir y:acurrin 36opir npoao4utacn 24 rpasux 2016 pory s 12 roa. 00 xs.

Ao 12 roA. 45 xg. sa uicqeeuu qacoM peecrpaqifiHoro Ko\aicierc y crcra4i 3 (rprox) y[oBHoBaxeHr.rx
npe4cranunrie TOB (yIIP-OIHAHC).

PiruenHqrd saci4aun.a peecrpaqifinoi xoNricii eia 24 rpasur' 2016 poxy lo:roeorc peecrpaqiinoi
r<onicii o6pauo llexory llae:ra Muro:rafiosuqa - feueparbHoro 4upexropa TOB (ylIP-OIHAHC).

,{n-a yracri y 36opax 3apeecrpoBaHo 1 (oaun) arqionep/npegcranuux axqiouepa, sKt4ir cyKynno e

BiIacHIzKoM 24555738 ronocyrcqux axqift (rorocin), rlo craHoBr4Tb 9I,370694 0% siA cara,'nHoi
xi:rsxocri ronocyroqr{x axqifi Tonapucrna.

Kilucicrr arqifi, sri HaJlexarb BJracHrrKaM arqifi,.ari 3ape€crpyBanr.rcs, ale lri He BpaxoB),rorbct
npu wtsuaveuui KBopyMy ra npfi ronocyBauui e oprauax elrireHra eiAnoeiano ao a6saqy apyroro
ryurry 10 Pos4iry VI IIPI4KIHIIEBI TA IIEPEXIAHI IOJIOXEHHII 3axoHy Yrpainu <llpo
Aeno3r-rrapHy cucreuy Yrcpaiuu> - 0 (uy:rr) ruryx (ro:rocie).

Y eilroniAHocri Ao crarri 41 3axouy Vrcpaiuu <flpo axqioHepHi ronapncreal KBopyivr Ant
npone4euur 36opin Tonapucrea Aoc.{rHyro, 36opu e npaBoMoqHr.rMr.r.

fonosa 36opin llaelrc.ryr C.M. oroJrocr,rB piuui 3ara,rr,ni e6opu arqionepis
IIAT dOHUEPH CTI,IPOII) aisrpuruun.

forona 36opin flarmouyr C.M. npoin$opuynan arqioHepin npo npucyruicrs ua 36opax urena
HarrsAoeoi paAr.r ra foroeu Pesisifisoi roir.ricii Tonapucrna, flpo noprAox npoBeaeHHs 36opie y
sianosiAuocri Ao 3axoHy Yxpaiua <flpo arqiouepui ronapucrra>>, Craryry TonapHcrna ra



ronoxeHHr rpo 3aranbHi s6opra axqionepir, sarnep,4xeuoro 10.04.2013 p. piueuunr pivurlx
3aranrnrx s6opie axuionepin Tonapucrna (llpororon Ns 23 sia 10.04.201'3 p.) ra saanavan, rqo

fonocyBaHHr 3 rrr.rTaHb noprAKy AeHHoro 36opir npono,qurr,cs 3 BI4KopI,IcTaHHcM 6IOneTeHlB anf,
fonocyBaHHr.

folona 36opin flarllovyr< C.M. oronoors, tqo Kepyrcqr4cb a63arloM ApyrI4M qacrI4HLI 1 crarri 44

3aroHy VrpaiHu <flpo aruioHepui roBapr.rcrBa)). pirueHHrv Har,rrAoeoi paan Tonapucrea sia
06 rpaenx 2016 pory (flpororo:r sia 06.05.2016 p. N 06/05/2016) na nepios ao o6pannq ri.{ursHoi
xouicii 36opin Tonapracrna c(fopl,ronauo rr4MrlacoBy .nivumuy rorr.riciro y crnaai 3 (rprox) oci6, a

caMe:

- flexora llaero Mrjro,'lafoe q;

- Kpuurrans Olercan4p Bo:roguulrponuu;
- Bauor Boroaultrp Bacuruoefiq.
,{:r-r po:'rcnenur uoAo noprAKy ronocyBaHH.s 3 rrepuofo nrrraHHt noptaKy aeHnoro 36opie

Toraplrcraa fonona 36opin llaurouyr C.M. naaas croeo forosi ruM.racoeoi liqrlmnoi xonicii
llexori llanny Muxorafi onuvy.

fo:roea ruMqacosoi ri.rnmHoi rouicii - Ilexora fl.M. oroJroct4B, rqo piurenn.ru aaci4auun
ruuqacoeoi ai.{umHoi rornlicii sia 24 rpanut 2016 pory foroeorc rznrqacosoi riqr.Inrnoi rouicii
o6pauo llexory flauy Murconaionuvy, pot'acullB floptaoK ro.[ocyBaHHs 6rorereHqr4z ra HaAaB

pot'rcueuna s inlr4x naranr, non'r:auux is sa6egreqeHu.[M [poBeaeHHt roJrocyBaHHt na 36opax
Tonapucrra.

Porr,rng rrrrraHb rropqAKy AeHHono:
1) Ilepure flnr.rranHs nopsAry AeHHoro - IIpo nepedauy notHotacreeHb ni,ru,xanoi xomicii

piunux sazantnux zdopie ax4iouepio IIAT aKOHQEPH CTIIPOJb Toeapucmey s oduurceuon
eidnoeidananicmn <WP-@IHAHC>, uqo sdiiicnpe denosumapny dinnonicmo denotumapnoi

J)cmaHoqu, cxgareHHa Oozo&opy 3 Hu-M.

foroea 36opir flaa:lovyr C.M. oro;rocun, ulo Kepyloqucb rracrllHolo 1 crarri 44 3axouy
Yrpainu <llpo axqiouepui ronapucrea>,:a nponosltqiero Hau.f,aosoi paau ToBapncrBa (llpororo;r
rh 28.03.2016 p. Ne 28103/2016), npononyerr,cr nepeAarrr noBHoBaxeHH.{ riqnruHoi xouicii 36opin
Tonapuc'rny s o6rueNeiroro sianoniaamuicrrc (yIIP-OIHAHC>, uto sAificr*oe Aerlo3lrrapHy

4irlrrnicrr 4enosurapnoi ycraHoBr,r Ha niacraei JliqeHsii Haqiosalr,noJ roMicii s qiuuzx uanepie ra

$ongonoro puuxy cepir AE Ns 263297 nia 10.09.2013 p., ra oronoclrB uacryrnufi rpoerr pitlrenu.a:

1. Ilepe4arrz [oBHoBaD(eHH.s :ri'{ramHoi rouicii pi.urux 3arar'rr,HHx s6opin axuionepie
nAT (KOHIIEPH CTI{POJID Toeapucrny 3 o6MexeHolo siarosiAa,lrHicrto <V|IP-OIHAHC> (xoa
e.qPIIOy 36980202), ulo gaificsrce Aenoslrrapuy 4ilrluicm 4enornrapuoi ycranoau.

2. Cxsafiuru yr:ragenufi IIAT (KOHUEPH CTI4POJI) 3 ToBapLIcrBoM 3 o6MexeHolo
ei4roei.4a,rruicrro <YIIP-@IHAHC> ,{oroaip Ns 26518 eia 31.03.2016 p. npo HaaaHH.s Aerro3rrrapHl'Ix
nocJryr.

Iuuiux npouosrlqii se naaxoall:ro.

fonona 36opin rocraBlrB Brtqe3a3HaqeHr4fi npoexr piureHHr Ha ronocyBaHHs.
forocye&Tz 6rcrereHer\.{ N9 1.

Kirucicm rorocin arqionepin, mi 3apeecrpyBannct arlt yuacli y 36opax ra e BJracHrrKaMH

ronocyroqux 3 rlbofo nr.rraHHr axuiit - 24 555 738;
Ki:micrl rorocis aKrlioHepia, rxi nporonocyBanr{ (3A) - 24 555 738 rolociB, rIIo cKnaaae

100 % sia rimrocri rorocis arcqioHepia, rrci :apeecrpyBanvcs. aas yqacri y 36opax ra e BnacHuKaMlr

ronoc),Ioqux : qroro nuraHur aruifi I

Ki:nricrl ro:rocis axuiouepin, xni nporonocyBarru (flPOTI4) - 0 ro:rocie, u1o cKrra.{ae 0 %o si!,
Kinb(ocri ronociB aKrlioHepin, rxi 3ape€crpyBanr4cr 4nr yuacri y 36opax ra e BJIacHI4KaMII

tonocvroqlx 3 uroro nrarannq arnifi:



Kinrnict ro:rocin axqionepin, mi
O %o sir, rci:rsxocri rorocie axuiouepie,
fonoc),Ior 4x 3 uroro nr,rranns aKqift;

Kimxicrr rolocin arqiouepin, rri ne 6pa:rn yuacri y

si.{ rimocri rcJIociB aKuioHepin, mi 3apeecrpyBarucs

ronocynanui - 0 ro.:rocin, rqo crcnaAae 0 7o

grr yracri y 36opax ra e BJIaoHIIKaMI4

ronoclrorl x s qloro nuraHHq axuifi;
Kinrricrt ronocie arrlioHepin sa 6rcnereu.rMlr, BLI3HaHI4MII seAificnunu - 0 ro:rocin, ruo cKnaAae

0 %o si1 riltxocri rolocie arqioHepin, rxi :apeecrpyBanqct AIs yqacri y 36opax Ta e BJIaSHIIKaMI'I

roroc),Tor{ux s qroro rturaHH.t axqift.

Piurenn-f, npufinaro npocroro 6i:nuricrro (6inru m 50 siacorris) rorocis aKllioHepie, rri
3ape€crpyBarr,rcq .qll yvacri y 36opax Toeapucrna ra e BnacHI4KaMLI foJrocyrotll{x 3 Ilboro rrl4raHHs

aruifi.

Bupiuru.nu:
L ilep"Autr 11oBHoBart<eHHs ri.r[mHoi ror',ricii piunux 3araJrbHl,tx :6opin axuiouepin

IIAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI) Toaapzcrny s o6r'4exeHoro eiArosiaanrHicro <yIIP-@IHAHC> (roA

enP[Oy 36980202), ttlo sAiiicHloe Aenosr'trapny 4irlrHicrb Aen03lirapHoi ycraHoBli.

2. Cxsanuru yrura4enufi IIAT (KOHUEPH CTI,IPOJI)) : Toeapucrnoira s o6neNenoro

niAuosiAanrHicrro (yIIP-OIHAHC> .{oronip N 26518 ei4 31.03.2016 p. npo HaAaHHs Aero3I{rapHI'Ix

flocnyr.

fonoea 36opin llan:lovyx C.M. sanponouynan nivurlnifi r<ovicii npucrynr{rl4 Ao BrrKoHaHruI

csoix o6os'ssKin.

.{rr pos'acueuns nopraKy ronocyBaHus 3 rrrrraur [opsAKy aeHHofo 36opie Tonapucrea forona
36opin nagan crono folosi liqmrr,noi xor,,ricii - fenepa,rlnony AapeKropy TOB (yIIP-OIHAHC))

flexori flauy MuroraEonuuy.
lonoea ri.{r-rrlHoi rouicii - fenepamuuii AlrpeKrop TOB (yIIP-OIHAHC) flexora fl M'

3a3Haqr.rB, Uto sianoeiAHo 4o Harary TOB (yIIP-OIHAHC) Ns 1805/3 sia 18 rpanHr 2016 poxy

<IIpo yvacrr y 3aran6Hr,rx s6opax axqiouepiB), Ao BuKoHaHH.{ cnoii o6os'.ssKin npr'Icr;'uula

riqlarura xouicir y cua4i 3 (rprox) oci6, a caMe:

I . [exora flae,ro Muxo,rafioeuu;
2. Kpuurranr O:renca"n4p BoloarrMl,IpoBlrq;
3. Bacor BonoAIrMI,Ip BacI4nboBI'Iq.

Ta po3'rcHHB nopqaoK ro;rocyBaHHr 6rorereuqvn- nopeAoK niapaxyHxy ro,rocis ra Ha.[ae

po:'.rcueHnr 3 iH[rHX nllraul, non'.r3aulrx is :a6egne.IeunsM [poBeaeHHt roJIocyBaHHt Ha 36opax

Tonapucrea.

2) [pyre ruraHHs nopqaKy AeHHoro - 3eim llpaaninnn IIAT (ROHIIEPH CTIIPO]I> za

psynbmam(wu po^omu e 2015 po4l llpurtuamma piutenun 3s HaaridK(wru pfiz.nrdy 36imJ)

Ilpaeniuua.
3 gpyroro nr.rraHn.s fiopr.qKy aeHHoro folona llpanrtiunr Tonapucrna lIaBnIorIyK C.M. ororocze

snir llpanninrr |IAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI) 3a pe3yrrlraraMl4 po6oru o 2015 poui.

AKrIioHepaM Tonapucrna 6yla nagana iuoxlugicrr ossafiotrurr,tcq is 3eirov flpaoliunn
IIAT (KOHUEPH CTI4POJI) 3a pe3yn6raraMu po6orl4 B 201 5 poui.

lonona 36opir flasmovytc C.M. oro:rocun nacrl'nuufi npoeKT plr eHHt:

3oir flpauiunr IIAT (KOHIIEPH CTI4POJID 3a pe3ynLraraMrr po6orll B 2015 poui npufiuttu
ao BlaoMa.

Inruux nponosurliii se saaxoAulo.

forona 36opin [ocraBI,IB ga^gsaqenufi npoeKT plII]eHHs Ha ronocyBaHH.[.

rporonocyB,rnl4 (yTPI4MABC'D - 0 fonociB, Iqo c(naAa€

xri sapeecT pynar:acfl Nrs. yvacri y 36opax ra € BJIacEr'rKaMI'I



fonocvsarfi 6rcrereHel'a Nq 2.

Ki:rrricrr ro:rocis axqiouepin, rxi 3apeecrpyBaJrr4cs arc ) {acri y 36opax ra e BJracHHKrMra

ronocyroqrrx 3 rlboro rrr4TaHHr awii,t - 24 555 738;
Kimricrr ronociB aKuioHepiB, rKi flpofonocyBanr{ lt3A> - 24 555 738 rorociB, rrto cKnaAae

100 % sia rirucocri rorocis arrlioHepia, rrci rapeecrpyButvct 4rr yuacri y 36opax ra € BJracHrrKaMI4

rorocyrorlHX 3 uboro fllITaHHq aKuifi;
Kimxicr ro:rocie axqioHepin, rxi nporo:rocyBaJru (IIPOTI4) - 0 rolocie, rqo cKnaAae 0 Yo sip

rinrrcocri rorocin axuionepin, rri 3apeecrpyBanucs .qr.[ yqacri y 36opax ra e BracHI4KaMIr

fonocynqlrx g qroro rurannq arqifi;
Kinucicrr rorocin arqionepin, xxi npororocyBanr{ (yTPI4MABC!> - 0 ro:rocia, uo cKrraAae

0 %o eh xi:nrocri rorocin arqionepie. rxi :apeecrpyBurnct 4rr yvacri y 36opax ra e BJIaoHUKaMLI

ronocyroqhx 3 ubofo rtHTaHHr axuifi;
Ki:rxicrr ro:rocie aKrrioHepin, rri ne 6panu yvacri y roaocyaanui - 0 ro:rocie, rqo cr.:raAae 0 7o

sia KirlKocri rorocis axqioHepin, rxi 3ape€crpyBanr.icr gra yracri y 36opax ra e BnacHHKaMLI

ronocynqhx : qroro lurauur axuifi;
Kimicrr roriocie arqionepie sa 6rorereulMrr, Br43HaHrrMrr ne4ificnuuu - 0 rorocis, ulo cKJIaaa€

0 Yo sil rinrrocri rorocig aKuiouepie, rrci :apeecrpyBaJrlrcs. 4:rr yvacri y 36opax ra e BJracHrrKaMr.r

rorocyroqux s qloro nfiraHnr arqifi.

Piuresn.s npufiruro npocroro 6i:rrlricno (6inrn x 50 eiacoruis) rorocis axuiouepin, lrri
3apeecrpyBannc.r 4:r-r yvacri y 36opax Toeapucraa ra e BJracHr4KaME rorocyrcqr4x 3 rlLofo fllrraxHt
axuifi.

Bnpilrlrrlr:
3nir flpanninur IIAT (KOHIIEPH CTIIPOJI) 3a p$ynbraraMr.r po6oru n 2015 poui npuimnu

ao BraoMa.

3) Tpere nrraHHfl rlopqAKy AeHHoro - 3eim Haamdoeoi padu IIAT 6OHQEPH CTUPOII))
sa 2015 pitc Ilpufinnmma piuteaun za nacnidxa.uu potznndy zeimy Haundooo'i padu.

3 rperroro nr.rrauHs floprAry AeHHoro fonora 36opir llanlrouyr C.M. aonoein, ulo arrlioHepav
Tonapltcrna 6yna na4ana NroNrusicrr o:uafioMurucs is 3sirora Har:rsloeoi pa4ra IIAT dOHI-IEPH
CTI,IPOII) :a 2015 pir.

fonona 36opie oroJrocr.rB uacrynurfi rpoerr piureunr:
3nir Haua4onoi paau flAT dOHUEPH CTI4POJI) :a 2015 pix npufinrrn Ao siaor',ra.

Inurux nponosuqift ne naAxoAulo.

fonona 36opir [ocraBr{B 3a3Haqenufi npoerr pirueHur Ha rorocyBaHHs.
forocysaJru 6rcJereHev J',lb 3.

Ki:rxict ro:rocie arqiouepin, rxi 3ape€crpyBzrnHcx 4:u yuacri y 36opax ra e BJracHrrKaMH

ronocyrcqlrx 3 rlboro nr,rraHH.s aruiit - 24 555 738;
Kirrxicrr rolocin ar<qionepia, axi nporonocyBarrr{ <<3A> - 24 555 738 rolociB, rrlo cKJraAae

100 % gia rinsr<ocri rorocis axllioHepin, axi sapeecrpyBanLrcs,4lr yvacri y 36opax ra e BJracHr.{KaMrt

ronocyroqrrx 3 rlroro nurauuq arrlifi;
Kiruxicrr rorocin arqionepie, xxi nporolocyranu <flPOTI4> - 0 rolocin, tqo cKnanae 0 Vo sir,

rinsroc'ri ronocie arqiouepin, rtr<i 3apeecrpyBanficr 4:r-r yvacri y 36opa-x ra e B.rracur{KaMr.r

roJroclrorrr{x 3 qroro nurauur arqifi;
Kinsric'rr ro:rocin arqionepin, rr<i nporolocyBann (yTPI4MABCfl> - 0 rolocia, uro cKnaAa€

0 % gia ximt<ocri rolocin axqioHepis, rxi rapeecrpyBurrcr g.nr yuacri y 36opax ra € BJracHzKaMri
rorocyorrHx 3 ubofo nr.traHHr aKuifi;



Kinrricrr rorocis aKlliogepir, rui ue 6pa,ru yuacri y ronocynanui - 0 ro:rocie, uo crcraAae 0 o%

siA rdrrrocri ro;rociB aKUionepiB, tKi 3apeecrpyBaJlI{c s. Irrfl Yracri y 36opax ra e BnacHIIKaMI4

ronocyroq[x 3 qroro nzraHm ar<qii;
Kinlricrr ronociB aKrliouepiB 3a 6ronereHsMrr, Brr3HaHI,rMI4 ne.qificranu - 0 rorocin, rtlo cKJIaAa€

0 % sia xi:rtrocri rorocis aKrlioHepin, rxi rapeecrpyBanrrcr 4:r.r yvacri y 36opax ra e BJIacHrrKaMIr

rorocyrcqux 3 ubofo [I4TiurHt aKIIifi.

PineHnr npuinrro npocroro 6insuricrro (6i.nrur ax 50 eiacorrig) rorociu arqiouepie. ari
3apeecrpyBannc.s ar-r y.racri y 36opax Tonapucraa ra e BJracHr.rKaMI4 rorocyloqfix 3 Ir6oro nI,ITaHHs

axuifi.

Brlpirrrrl"rrl:
3sir Harr.{aonoi paau IIAT (KOHIIEPH CTI4POJI) sa 2015 pir npuiruxru.qo niaoua.

4) rlereepre rr.rraHHq nopsrxy aeHHoro - 3eim Peeiziitno't xonicii nAT &OHIIEPH
CTIIPOJII sa 2015 pit<" Bucuoeox Peabifinoi xouicii sa nilcyuxattu nepeeipxu Qiuaucoeo-
zocnodapcoxoi dintunocmi IIAT <KOHIIEPH CTUPOIII ta 2015 pix- Ilpufiuamma piwennn ta
naanidxauu pozaudy uimy ma lucHo*Ky Pesbiitnoi xouiciL

3 verneproro nrrraHHt [optAKy.qeHHoro fonona 36opin flan:lovyx C.M. Haaas cJIoBo AJUI

aonogiai fo:rosi PesisifiHoi rouicii 3afiqeny Boro4ulaupy Mtzxorafi oruuy.
Axqionepav Tonapucrna 6yta na4aua Moxrueicrr ognafiovr-mlrc.{ i: :eiroN{ PesisiiiHoi xot,{icii

IIAT (KOHUEPH CTHPOJI)) sa 2015 pir ra eucuoaKoM Peei:ifiHoi xoNaicii sa niscyurauu
nepenipxr.r Qinaircoeo-rocnoAapclKoi ai.r:rbsocri IIAT (KOHIIEPH CTtrlPOJI) :a 2015 pix.

fonora 36opin flannrcvyx C.M. ororocus nacrynuuii npoerr piureuua:

3areep4uru Br.rcHoBoK PeeisiftHoi xoMicii sa [iAcyMKaMu nepenipru Sinaucono-rocnoAapcr,roi
Ai.r:rrnocri IIAT (KOHUEPH CTI,IPOII)) sa 2015 pir. 3nir PeeisifiHoi xor'ricii llAT (KOHI-IEPH

CTI4POJI,) ra 2015 pin npHfinrru.4o Bi.qoMa.

Iuurux nponosurlift ne naAxoAI,t:ro.

foaona 36opin rocraBrrB 3a3HaqeHl.Ifi npoerr pirueuHa Ha ronocyBaHHt.
forocvga,u 6ro:rereneru Nq 4.

Kinrricrr ronociB aKrlioHepiB, rxi 3apee crpyBirnr4 cr An.q f{acri y 36opax ra e BJIacHI4KilMIr

ronocFoqr.rx 3 rlboro [rrraHHr axuiit - 24 555 738;
Kirrricrr rorocin axqionepin, rxi nporonocyBanl.'r (3A> - 24 555 738 rolociB, rIIo cKnaaae

100 % sia ri:u,rocTi ro.:rocin aruioHepie, nxi :apeecrpyBa-,'rI4 ct arr yuacri y 36opax ra e BrIacHr'IKaMIi

ronocyrcqfix r uroro nuraHHr axuifi;
Kirmricrr ronocin arqiouepin, .ari nporolocyBtrnr,r ([IPOTI,I) - 0 rorocin, uo cKnaAae 0 Vo sir,

rcimrocri rorocis arqionepin, mi 3apeecrpyBzrnncf, Art yrracri y 36opax ra e BracHr4KaMI,I

ronocyrorrr4x 3 rrsoro rlrrannq arqifi;
Kinrxicrr ronociB aKrlioHepin, mi nporonocyBanrd (yTPI4MABCfl> - 0 ro:rocis, uo cKnaaae

0 Vo si1 rimrocri ro:rocis axuioHepie, rxi aapeecrpyBurvcq g:u yvacri y 36opax ra e BJIaoHI4KaMLI

rorocyoq[x : qr,oro nurauur arqifi;
Kinrricrr ronocin arqionepin, lri ne 6panx yvacri y rorocynanni - 0 ro:rocie, uo cx:iaaae 0 7o

eiA niarroc,i rorocis aKrliouepia, axi 3apee crpyBarnr4c.n 4ra yvacri y 36opax ra e BnacHLIKaMI.r

fonocyrorrrrx s qroro nuraHH.r aKrlifi;
Kilrricrr rorocin arqionepie :a 6ronereurMrr, Brr3HaHHMr4 neAificsulor - 0 ro:rocin, rqo crcIaaae

0 %o si!, rilrxocri rorocie axqiouepin, axi :apeecrpyBurucfl grr yvacri y 36opax ra e BTaoHLIKaMH

fonocyroqnx s uroro nurasss aruifi.



Piuenns nprlfinrro npocroro 6inruricrro (6inrru m 50 eiacorris) rorocis aruiouepin, fti
3apeecrpyBanucr AJrr y{acri y 36opax Tonapucraa ra € BJIacHI4KaMu ronocyrcqflx 3 Itboro nI4raHHs

aruiii.

BuDiuru.nu:
3arnepAraru Br{cHoBoK PesigifiHoi rorr.ricii ga ni4c1'uravu neperipru $iuancono-rocloaapcbKoi

Aiqrbgocri IIAT (KOHIIEPH CTI4POII) za 2015 pir. 3nir Pesi:ifiHoi r<ouicii flAT (KOHIIEPH

CTI4POJ],)'ra 2015 pir npu arru ao eiaoiu{a.

5) Iltare nuraHus rropcaxy AeHHoro - 3eim ,[ouipubozo nidnpuervcmsa (RY]IbTWHO-
CNOPTILBHUI;I ROMEPIIIrtHNIV IIEHTb BI,\KPNTOTO ARIIIOHEPHOTO
TOBAPUCTBA (ROHQEPH CTIIPOJID sa 2015 pit<-

3 n'groro rrvra:u:l.A rrops4Ky AeHHoro fonona 36opin flaenrouyr C.M. Aonoeie, ulo arlliosepav
Tooapucrna 6yla na4aua Nroxrusicrr ognafiorrar,rrucs is piuuuu snirov ,{ouipnsoro nignpuencrna
(KyJIbTypHO-CIOpTI4BHI4IZ KOMEPUIfrHI4IZ Ugnrp> BIAKPI4TO;O AKIIIOHEPHOfO
TOBAPIICTBA (KOHUEPH CTI,IPOJI) sa 2015 piK.

fo:rona 36opin ofoJloclrB nacrynuuft npoerr piueuH.R:

3areepAr.Iru piqHufi ssir ,{ouipnroro tignpuerrlcrna
KOMEPUrrzHrZlz qprnp> BIAKPI4TOTO AKiIIOHEPHO|O
CTI4POJID sa 2015 pir.

Isurux nponoguqifi He HaAxoAI.uo.

(KYIIbTYPHO-CIlOPTI,IBHI,{LI
TOBAPI4CTBA (KOHUEPH

- 0 rorocin, rqo cKJlaaae

36opax ra € BiracHI4KaMI4

fonoea 36opin [ocraBI4B 3a3Har{enufi npoexr piureHHt Ha ronocyBaHE .

forocveanu 6lorereHela Nq 5.

Kilrxicrt rorocie arqiouepin, axi 3ape€crpyBanncr ,4lr yuacri y 36opax ra e BIaoHI'IKaMI'I

ronocyroql4x 3 Ilboro nl4TarrHt aru\ii4 - 24 555 738;
Kinrricrr forociB aKllioHepin, rxi nporonocyBanv <3A>> - 24 555 738 rolociB, lIIo cKnaAa€

100 % sil rilrrocri ronociB axqioHepin, rxi sapeecrpyBurLrcfr 4.na yuacri y 36opax ra e BJIacHIiKzMI'l

fonoc)'Ioql4x s qroro nurauus axqifi;
Ki6ricrr ronociB aKuiouepin, nci nporonocyBaJrr{ (IIPOTI4) - 0 ronocis, tuo cKnaaae 0 %6 si!,

rcim,xocri rolocis arqioHepia, rxi 3ape€clpyBanncr 4lr yuacri y 36opax ra e BIacHIIKaMI'l

forocyroq[x 3 uroro nurauus arqifi;
Kirlricrr rorocin axuionepin, ari nporonocyBelnu (yTPI'1MABC!)

0 % gia rcilrxocri roJrociB axqioHepie. rri rapeecrpyBannct a,rr yuacti y

ronocyrcqvx s qroro nuraHHs arqiii;
Kinlricrs rorocie arqioHepin, n<i ne 6panu y'racri y rolocynauui - 0 ro:rocig, ruo

sia rdrsxocri rorocin axqiouepin, xxi 3apeecrpyBanr{c.r gnr yvacri y 36opax ra e

BuDinu.nu:
3areepauru pivnirfi gsir .{ovipnroro

KoMBprlrrzHr4fr qeHreo Br,,{KPI4Tofo
CTI,IPOIID sa 2015 niK.

crt ae 0 ok

BJIACHUKAMI-I

(KYIIbTYP HO -C ll OPTi4B HI4IZ
TOBAPI,ICTBA (KOHI]EPH

ronocFoql{x 3 qrono ruranua arqifi;
Kinrricrr ronociB aKrlionepin :a 6rorerenrMr4, Br.r3HaHr4MH neaificsur'.ru - 0 ro:rocin, ulo cKnaaae

0 V" ei1 xi:6xocri rolocie axqioHepie, .rrci rapeecrpyRurucs, 4lr yuacri y 36opax ra e BJIacH KaMI'I

ronocyroqux I qsoro nuraHug arui[.

PireHHq npufiurro rpocroro 6i:ruricrro (6insur ex 50 ni4corr<ie) rorocis arqiouepin, ffi
3apeecrpyBaJrrrc.r 4:rr yracri y 36opax Tonapucrna ra e BJracHI,IKaMrr roJloclroqrrx 3 Ilboro rrl4rauHt

arqifi.

nrA[pr.reMcTBa
AKIIIOHEPHOfO



6) IIIocre rurauHq nopsaKy AeHHoro - 3ameepdacennn piuuozo zeimy IIAT &OHQEPH
CTnPOlb sa 2015 pix.

3 urocroro rrr4TaHHs nopqAKy AeHHoro fonora 36opin flanruovyr C.M. aonosin, qo axqiouepau
Torapucrna 6yra na4aua Moxrlrsicrr osHafioMrarucs : piuHr.nr 3BiroM, B rolry uucli 6a,raucorvr

IIAT dOHUEPH CTI4POJI) sa 2015 pir.

fo:rona 36opie oroJrocr.rB nacrynnzfi npoerr piureunx:
3arnepALnra pi.rnuii:nir, n rouy uucni 6a:ranc IIAT (KOHIIEPH CTI4POJID ra 2015 pir.

Inmux npono:v qifi He Ha,{xoAraro.

fo:roea 36opin nocraBr.rB gagna.reHr4fi npoerr piurennr Ha rorocyBaHHs.
fo:rocyea,lu 6rcrereHelr Ng 6.

Kinrricrr ronocin arqionepin, ari 3apee crpyBanr.rcl g,rr yuacri y 36opax ra e BnacHHKaMH

ronoclrorrzx 3 rlrofo rrr4raHHs aKrJiir - 24 555 738;
Kinrnicrr rolocin arqionepia, rxi nporonocyBa;l4 <3A>) - 24 555 738 ro:rociB, rlo cKnaAae

100 % sia xi:nxocri rorocin axqioHepie, xxi :apeecrpyBanucs 4lr yvacri y 36opax ra e BracHr,trzlMr4
ronocylor*ix : uuoro nuraHur arcuifi;

Ki:u<icrr ro:rocin arcqiouepia, rr<i nporolocyBanrz (flPOTI,l) - 0 rorocie, rqo gxnaAae 0 ok si1
rimxocri ronocin arqiouepia, rni 3ape€crpyBanr{cr gaa y'lacri y 36opax ra € BJTaoHHKaMH

rorocyrcqux 3 qloro nurannx arqifi;
Ki:lrxicrl ro:rocin arqionepin, -rri nporo:rocyBaJ'rr{ (yTPI,IMABC9> - 0 rolocie, rqo cKna.4a€

0 % si[ rim,rocri rorocis arqiouepin, rxi :apeecrpyBanr,rc.s glr yuacri y 36opax ra e BJracHrrKaMrz

fonocyrcqr4x 3 qr,oro nurauua arqiii;
Kinlricrr forociB arqioHepin, rri ne 6pa,wr yuacri y rolocynauni - 0 rolocin, uo cxlaAae 0 0%

sia Kimrocri rorocin arqiouepin, rrci 3apeecrpyBan].rcr 4:rr yracri y 36opax ra e BracHr.rKzMu
fonocyrcqfix 3 qsoro nuranua arqift;

Ki:nxicrs rorocin axqiouepir sa 6rorereuxMr.r, Br{3HaHr4Mr'r seAificnuuu - 0 ronocie, qo cx:raAae
0 % sv, rirlrocri ronociB aKuioHepin, rri rapeecrpyBanncs,4:r.r yuacri y 36opax ra e BrracHr4KaMrr

roroc)roqfix 3 qroro rurauur ar<qifi.

Piurenns npufiruro npocroro 6inrnicrro (6inrur -lr 50 ni4corxia) rorocis axqioHepin, rxi
3apee crpyBarTlzcr 4rt yvacri y 36opax Tonapucrna ra e BJracHr.rKaMr4 foJrocybqr.rx 3 rlr,oro rlrrauHt
aruifi.

Bupimu.ru:
3arnep4rarrl piyHr.rfi:nir, n rouy uucni 6analrc IIAT (KOHUEPH CTI4POJID:a 2015 pix.

7) Cr,orue rrraHHs ropsAxy AeHHoro - Iloxpummn fiumxie IIAT <ROHIIEPH CTtrIPOlI> sa
2015 pirc

3 cr,or'.roro [I4TaHHr nop.sAKy AeHHoro fonona 36opin llaelrouyx C.M. aononin, uo arqiouepav
Tonapracrna 6yta Ha4alr'a noNlugicrr ognailoirar,rrfics 3 nopsAKoM noKplrrrr s6urrie
IIAT (KOHUEPH CTI,IPOJI)) sa 2015 pir.

foroea 36opin oroJroczB uacrynnufi npoerr pirueHH.r:
3arnep4uru nopr.qoK rorpurrr s6zrxie IIAT <KOHI{EPH CTI4POJI) sa 2015 pix:
1. Heuorplrrufi g6urox crasov na 31 rpyanx 2015 poxy cK.rraAa€ 38 990 086 rrrc. rpH.
2. 36urru, orpuuaui 3a pe3ynr,TaraMz Qiuaucono-roclo4apcr,roi gir:uuocri IIAT (KOHIIEPH

CTI4POJI) aa 2015 pir, a posuipi 16 062 550 rrrc. rpH. eismxo4y'raru 3a paxyHoK nepo:nogi:reuoro
npu6pry HacrylHr4x nepio4in.



3.3a niacwranlr po6oru IIAT (KOHIJEPH CTHPOJI> r 20i5 poui n sn'r:ry s niac)THicro
axepena Qoplrynanux (npu6yrry) pesepnuufi @oua ue [orroBHroBarr.r, Son4 nunrarn auniaenAin se

Qoprrynarra, AueiAeHAn He HapaxoByBaru i ne nznlavyaaru.

Iuurux nponosuqiii ne Ha4xo4u:ro.

foroea 36opin nocraBlrB 3lBHaqenufi npoerr piureHHr Ha ronocyBaHHr.
forocvsaru 6roJTereHe^a Nq 7.

Kinrxicu rorocia axqioHepin, rri 3apeecrpyBanr.rc t ntl yuacri y 36opax ra € BJracHuKaMr.r
roJrocyroqux 3 rlboro nr.rraHHr axuiit - 24 555 738;

Kinsricrr rorocin axqionepie, rxi rporoJrocyBanr,r (3A> - 24 555 738 roaocio, ulo cKnaaae
100 % sia KinbKocri rorocis aruioHepie, rxi sapeecrpyBanucr grr y.racri y 36opax ra e BJracHr.rKaMr4

ronocyrcqr4x 3 qroro nr.rrauur arqifi;
Ki:nxicrr rorocin arqionepin, .axi nporolocyBaJrr4 (IIPOTI,I) - 0 rolocia, rqo cKna"qae 0 Yo eit

rimxocri rorocin arrliouepio, axi 3apeecrpyBaJrlicr 4lr yuacri y 36opax ra e BJracHr.rraMr.i

foJrocyloqux : qroro nurauua arqifi;
Kiarxicrr ronocis aKqiouepin, mi nporo:rocyBanr{ (yTPI4MABC9> - 0 rolocia, ulo cKna4ae

0 %o sh ri:rr,xocri rorocia arqiouepin, axi sapeecrpyBurses,4ll yracri y 36opax ra e BJracHrlKaMu
fonocyroqux s qloro nurannr axqtft;

Kiruicrr ro:rocis axqioHepin, rxi ue 6panr.r yvacri y rolocynauui - 0 rorocig, llo cKnaaae 0 %
sia Idrsxocri rolocio ar<qionepie, rri 3ape€crpyBanr{cr 4nr yracri y 36opax ra € BJracHrrKaMr4
ronocyroqux s qroro nuraunx arqift;

Ki:rxicrl rorocin arqiouepia :a 6ronereurMrr, Br.r3HaHuMn ueaiftcsulru - 0 rorocie, rqo gKnaAae

0'r/;o sir, rirlxocri rolocir arqionepin, axi sapeecrpyBuracfl gtrt yuacri y 36opax ra e BJracHr.rKaMr.r

ronocyroqHx I qtoro nnrauur arqii.

PilreuHq npl4fiHtro flpocrolo 6inruricrro (6i:rur ax 50 ni4corr<ie) ro:rocin axqionepin, lri
3ape€cTpyBanr4 cx 4n-e yvacri y 36opax Tonapucrna ra e BracHr.rKaMrr ronocyroqvx 3 rlboro IIIiraHHt
aruift.

Br.rp inrlurr.r :

3arnep4r.rrra nopq4oK roxpurrx s6urr<in IIAT <KOHIJEPH CTIIPOJI)) 3a 2015 piK:
1. Henoxpuruit :6urox crauolr ua 31 rpy4nr 2015 poxy cKnaAa€ 38 990 086 rrrc. rpH.
2. 36urxu, orpuuaui 3a pe3yJrrrariMra $iuaucono-rocflo.qapcbxoi Aismnocri IIAT (KOHUEPH

CTI4POJI> sa 2015 pix, n po:r'.ripi 16 062 550 rr4c. rpH. ri4lrr<o4yrarn 3a paxyHoK ueposno4ireuoro
npu6pry nacrynnrzx nepio4in.

3. 3a niacpxaura po6oru IIAT (KOHUEPH CTI4POJI) n 2015 poui n sn'.rery s ei4cy'ruicrro
axepena t|opr'aynaunr (nprE6yrxy) pesepnuufi Qon4 ne rorroBHroBarr.t, Qoug euuaru afisiaeuAis ue

Qopvyeatu, Ar.rsiAeHaH He HapaxoByBaru i ue eun,rauynaru

8) Bocrrue [HTaHHs [opqany AeHHoro - Ilpufiunmma piweuun npo aquHeHHn (uadautn
szodu ua BquHeHHfl, nonepedue uadauun szodu na auuuennn), cx6(ureHw.n 3+aqHux npaeouuuie
nAT <KOHQEPH CTUPOJID ma ix rukoHaHHa.

3 socr,r4oro rturaHH.{ nop.s,4Ky 4eHHoro fo:rosa 36opin llarnrouyx C.M. gonoein, uto alqionepanr
Tonapucrra 6yta uaaaua Moxrflsicrb o3naftovurlrcr 3 npoeKToM aoroBopy npo Br.rKyrl Tonapucreorra
aruiii eianosilHo ao 3a-r(oHoAaBcrBa.

forona 36opie oroJroct4 B uacryluuii npoexr pirueHur:
1. Cxsarvru yrna4eni, squHeHi IIyBJIIqHI,IM AKUIOHEPHIIM TOBAPI4CTBOM

(KOHIJEPH CTZPOJI)) s "fA3ilPOMBAHK" (AKIIIOHEPHE TOBAPI4CTBO) snauHi npaBoqt4 Hr.r,

a caMe:



- [oronip npo ni4mep.qxennq sia 30.09.2015 p. croconno {oronopy nopyxn ei4 25.10.2013 p.
uloAo noAoBXeHHr crpoKy nnrouasnq 3a6e3[eqeHr.rx go6on'.s:aur Ao 15 rpyanx 2015 pory;

- loronip npo BHeceHHs grraiu J\b 6 sia 30.09.2015 p. Ao AoroBopy:acraru ni4 25.10.2013 p.
rlpeAMeroM 3acraBrr rKoro e rpupo4uufi raz, ua6yruir IIAT (KOHIIEPH CTI4POJI)) 4o 01 nepecur
2013 pory qoao rroAoBxeHHr crpoKy Br4KoHaHHr ga6egneqeuux go6os'sgaHr 4o 15 rpyau.r
2015 pory;

- .{oronip rpo BHeceHHr sNaiH N 6 eia 30.09.201 5 p. ao ,{oronopy racraeu ei4 25.10.2013 p.
npeAMeroM 3acraBl4 .sKoro e npnpo4uirfi ras, ua6yruit |IAT (KOHUEPH CTI4POJI) y eepecri ra
xoersi 2013 poKy llroAo [oAoBx(eHHs crpoKy BrrKoHaHns sa6e:neqeHax go6os'.f,gaHr 4o 15 rpyanr
2015 pory;

- ,{oronip npo ni4rnep4Neuut nia 16.12.2015 p. croconno loronopy nopyru nig 25.10.2013 p.
uloao noAoBrxeHHr crpoKy Br.rronauns sa6egfie.{eH}rx go6on'.{saHr 4o 3l 6epesm 20l6 por<y;

- loronip npo BHeceHHr sviu J.,lb 7 eig 15.12.2015 p. ao ,{oronopy aacranu nis 25.10.2013 p.
rrpeAMeroM 3acraBr.{ rKoro e npupoAuzft ra-:, na6yrufi IIAT (KOHI_IEPH CTAPOJI) 4o 01 eepeclu
2013 pory uroAo noAoB)KeHHt crpoxy BHKoHaHHq ga6egneqenux go6os'sgaHr Ao 31 6epesus
201 6 poxy;

- ,{oroeip rpo BHeceHHr sraiH Ns 7 siA 15.12.2015 p. .4o AoroBopy sacranu nig 25.10.2013 p.
npeaMeroM 3acraBr4 .sKoro e npupo4urafi ra:, ua6yrufi IIAT (KOHIJEPH CTI,IPOJI) y nepecni ra
NosrHi 2013 poKy [Io.4o rroAoBXeHHr crpory Br.rKoHaHHs ga6esneqegr.rx so6og'sgaHl ao 31 6epe3H,
2016 por<y:

- loroaip upo ni4reep4xeuur ei4 31.03.2016 p. croconno .{oronopy nopyru ei4 25.10.2013 p.
rloAo noAoB)r(eHHr crpoKy BrrKoHaHHr sa6egne.{enrix 3o6oB'r3aH}, Ao 30 qepBHs 2016 poxy;

- .{oroeip Dpo BHeceHHr sraiu Ns 8 eia 31.03.2016 p. Ao AoroBopy:acraeu nig 25.10.2013 p.
npeAMeroM 3acraBr4 sKofo e rpupo4ufifi ras, na6yrufi IIAT (KOHUEPH CTI4pOll) 4o 01 nepecua
2013 poxy lloAo [oAoB]KeHHt crpoKy Br.rKoHaHHr ga6egneqenux :o6og'sgaHr, Ao 30 .repsH.[
2016 porcy;

-,{oronip npo BHeceHHr sl,riH Ns 8 sil 31.03.2016 p. ao ,{oronopy 3acraBri nia 25.10.2013 p.
npeAMeroM 3acraBr.r sKoro e npupogHr.tfi rel, ua6yruit IIAT (KOHIIEPH CTIIPOJI) y nepeqri ra
NosrHi 2013 poKy trlo.4o [oAoBxeHHt crpoKy BrrKoHaHns ga6egne.reHux go6oe'sgaHs,4o 30 qepeH.s

2016 pory.
2. Cxsunrcu yr<raseHi, squHeHi tIyBJIIqHnM AKUIOHEPHIIM TOBAPI4CTBOM

(KOHUEPH CTI4POJI) :HavHi npaaouuHH. a ciue:
1) ,{ororip ryninni-npogaNy rtiHHr.rx nanepin Ne BB-004120151001 sia 30.01.2015 p. s

TOB (OIHEKCIIEPT) (flpoaareur), s oco6i flonipeuoro IIAT (KOMEPIIIIZHI,IIZ EAHK
(HAAPA), crocoBHo xyninni iueuuux iHsecruqifiHzx cepnrsiraria TOB (KyA (IIPOMtr{CJIOBI
IHBECTI4IIIb, (TIBIO (TPETITZ SPII'{YPHZIZ OOHA _ IIPOMI4CIIOBI IHBECTI4IIIII) B
rirrxocri 1177 135 rrrryK 3a uinoro I 074,94 rpu. :a I ineecruqifinufi cepra$irar, 3ararrbHoro
napricrro 1265349 496,90 rpu. 6es ypaxynaHHr fl,{B ra ivessnx innecrrqifiuux cepru$ixarin
TOB (KYA (IIPOMI4CJIOBI IHBECTI4I]II) (IIBIO (TIETBEPTI4il BEHqYPHhfi OOHN
IPOMI,ICnOBI IHBECTI,IIII>I HB3T) s rci:rsxocri 146 594 uryrc :a uisoro I 034.50 rpu. :a
1 iunecruqifinvft cepru<pirar, 3aranbHoro napricrro 151 651 493,00 rpn. 6er ypaxyeaHnr II.{B;

2) ,{oronip ryninni-npo4axy innecruqiilnux ceprurfixarin Jle 41EB/01-2 zit 02.02.2015 p. s
TOB (OIHEKCIIEPT> (flpo4aneqr), npe4craueuoro roproBueM uisnuuu nanepaMu
TOB (ByAEPOK>, croconHo xynin:ri iueunzx innecrvqiiinux cepru{iraris TOB (KyA
(IIPOMT4CJIOBI IHBECTI4IIII) (IIBIO (qETBEPTI,IIZ BEHIIYPHI4IZ OOHI _ IIPOMI4CJIOBI
IHBECTI4IIII)> HB3T) n rinrrocri 640 Irlryx:a qinoro 1 034,19 rpn. sa 1 insecruqifiHnfi ceprz$irar,
3amrrlHoro napricrro 662 265,60 rpu. 6es ypaxynanrir fl.{B.

3. flonepe4nro cxBaJrr4Tr.r, nonepeaHbo Haaarrl 3roAy Ha BqaHeHHfi n laafi6yrurolry
[yEJIIr{HI4M AKIIIOHEPHI4M TOBAPI{CTBOM (KOHI-IEPH CTI,IPOJI) 3HaqHoro rpaBoqxHy
(snavHr.rx rpanouuuie), a caue:

l) ,{oronopy(in) npo ni4rrepaxeHH.s crocoBuo loronopy nopyru ei4 25.10.2013 p.,
.{oronopy(ie) npo BHeceHHq:uin 4o loronopy 3acraBn sia 25.10.2013 p. npeaMeroM 3acraBa rKoro e
rpripoguufi rtz, ua6yruit IIAT (KOHIJEPH CTI4POJI) 4o 0l eepecua 2013 pory ra ,{oroaopy(in)
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rrpo BHeceHHfl 3MiH Ao AoroBopy 3acTaBI4 sil 25.10.20i3 p. npeAMeToM 3acraBu ,IKoIo € IIpHpoAHHR

ra3, Ha6yrr4fi IIAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI> y BepecHi ra xoBrHi 2013 pory,3 "|A3I1POMBAHK"
(AKUIOHEPHE TOBAPI{CTBO) uoao npoAosxeHHr crpoKy (crporcin) Br.iKoHaHHr ga6e:ne.{eHux

so6on'r:anr;
2),{oronopin ao6poni:tuoro crpaxyBaHHt:
- pIasNIrin BTpar flAT (KOHUEPH CTI4POJI), IroB't3aHlax ig sAificHlosauolo HIIM

rocnoAapcbKolo Aislruicro 3i crpaxoBr.rM Taprr$oM He BIrIqe 5% (ni.qcorrin) ra 3araJlbHolo cyMolo

crpaxoBrrx nnareNie ao 100 000 000,00 rpu.;
- pururie erparu a6o rourKoAXeHHq MafiHa flAT (KOHUEPH CTI4POJI> si crpaxoauv

rapuQov He Br{rle 3,5% (eiacorKis) Ta 3araJlbnoro cyMolo crpaxoBlrx fftareNie Ao

87 500 000,00 rpu.;
- pr.r:uxin Br.rHr.rKHeHHr siAnoei4anr,uocri llAT <KOHIIEPH CTI4POJI)> nepeg rperivra oco6alrlt

3a rrrKoAy sanoaisHy xurrro/:4opon'rc ra vai,ny rperix oci6 e pesy:rlrari He saneNglix eia
nAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI) ra ne repe46avynanux nogifi, .sxi euHl'lKrz B npoqeci BeAeHHrl

rocroAapcbKoi Aisrr,Hocri IIAT (KOHIJEPH CTI4POII>, :i crpaxonl'Il'I rapfi OoM He BI.Iue 1,8%

(siacorKis) ra 3ar&rbHolo cyMolo crpaxoBfix n:rareNie Ao 54 000 000,00 rpu.

Iuuux rponosurlift ne na,qxoAlllo.

fonona 36opin [ocraBrrB 3a3HaqeHui npoerr piueHur Ha ronocyBaHHq.

fo:ro cyea,rrl 6rc:rereneu .Jrlb 8.

3ara:nua ri:nricrb npocrlrx arolifi/ronocin arqionepin - 27 125 2801'

Kinrrcicrr rcnociB aKrlioHepin, rxi npofoJlocyBanv (3A> - 24 555 738 ronociB, IIIo cKJIaAa€

90,527132 0% sia rararsHoi rirurocri ro,'rocin axuiouepin.
Ki6xicrr rorocin arrlionepie, axi nporo:rocyBanu (flPOTtr{) - 0 rorocie, rqo cKrlaaae 0 Vo eil-

:ara,r sHoi r<ilrxoc'ri ronociB aKuioHepiB.
Ki:6ricrr ronociB aKllioHepin, rri nporo,rocyBaJll4 (yTPI4MABCfl> - 0 rolocin, lqo cKnaaae

0 0% siA saranrHoi nirsroc:ri rorocin axqionepin.
Kinsricrr rorocin axqionepie, rxi He 6pa,ru yuacri y rolocyeaniri - 2569542 rorocie, uo

cxrral;ae 9,472868 0/o niA garanrnoi rinrrocri rolocin arqioHepin.
Ki:6ricrr rcnociB axuioHepin sa 6roleren.rMr4, Br.r3HaHHMr4 ueAificrr,tuu - 0 rorocis, rqo cKJIaAa€

0 7o sia:araruHoi Kin!,Kocri ronociB aKuioHepiB.

PimeHns rpufiH.rro 6i:6Irr sx 50 siacorKa.{Ia rorocis aruioHepio ni4 ix saranEHoi KimKocrt.

Blrpiuru.nn:
1. Cxsa,ruru yr<na4eui, n'IuHeHi IIyBIIIqHI4M AKIIIOHEPHI{M TOBAPIICTBOM

(KOHUEPH CTI,IPOJI)) 3 "|A3IIPOMEAHK" (AKUIOHEPHE TOBAPI4CTBO) sna.rni npaBoql4Hlt.

a caMe:
-,{oronip npo ni4reep4xenHq sia 30.09.2015 p. crocoeHo loronopy nopyru nis 25'10.2013 p.

uloAo [oAoBXeHHs crpoKy BI.lKoHaHHs 3a6e3flerreHlix 3o6oB't3aHr,4o 15 rpyaur 2015 poxy;

- ,{oronip rpo BHeceHHr sr'aiH Ns 6 eia 30.09.2015 p. ao.{oroaopy racraeu oi4 25.10.2013 p.

npeAMeroM 3acraBu sKoro e rpupoaHafi rz3, Ha6y'tr4i4IIAT (KOHqEPH CTI4POII)) 4o 01 eepecr.r

2013 pory ruoao noAoBXeHHt crpoKy BI.rKoHaHHt :a6esneqeHux :o6os'sgaHl 4o 15 rpy4Ha

2015 pory;
- ,{oronip rpo BHeceHHs sl'{iu Ne 6 eia 30.09.2015 p. Ao AoroBopy :acranu ni4 25.10 2013 p.

rrpeAMeroM 3acraBfi sKoro e rpr4poAHl.Ifi ra3, Ha6yrufi IIAT (KOHUEPH CTZPOJI)) y BepecHl ra
NoerHi 2013 pory rrloAo noAoBx(eHHs crpoKy Br4KoHaHns ga6egne'reHux so6oe'g:aHr 4o l5 rpyaua
2015 porcy;

- ,{oronip npo ni4rnep4Nells siq 16.12.2015 p. croconuo .{oronopy nopyru nis 25'10.2013 p

rrloao [oaoBxeHHs crpoKy suxoHauH.{ ga6e3neqeHux go6og's:aHr, ao 31 6epe3Ht 2016 pory;
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- ,{oronip flpo BHeceHHq :uin J\b 7 sia 15.12.20i5 p. Ao ,{ororopy :acrasr niA 25.10.2013 p

rpeaMeroM 3acraslt sKoro e npupo4uI.rf, ra:, ua6yrufi IIAT dOHIIEPH CTI4POJb 4o 01 nepecua

2013 poxy It1olo rIoAoBXeHHt crpoKy BI{KoHaHHt :a6egneqeul4x go6oa'sgaHl 4o 31 6epe:ur
2016 pory;

- ,{oronip rpo BHeceHHt sI'{iH Ns 7 sir, 15.12.2015 p. ao .{ororoPY sacranu si,u 25.10.2013 p.

rpeAMeroM 3acraBI,I t(ofo e npupo4nufi ras, ua6yrnfi IIAT dOHUEPH CTI'{POJb y nepecni ra
xosrHi 2013 poKy IIIoAo IIoAoBxeHHt CrpoKy BItKoHaHns ga6e:leqentlx :o6On'qsaH[,.{o 31 6epe:Hr
2016 poxy;

-,{oronip npo ni4rnepaNeunc eia 31.03.2016 p. croconno ,{oronopy nopyr<Il ni4 25.10.201'3 p'
rrroAo IroaoBxeHHs crpoKy BI4KoI{aHHt :a6egneqenux so6on'sgaHr ao 30'repnH.t 2016 poxy;

- .{oroeip fipo BIteceHHt slr{iH Ns 8 sia 31.03.2016 p. ao,{oroeopy sacraBr eiA 25.10.2013 p.

rpeAMeroM 3acraBu qKoro e npupognlrft ras, ua6yrufi IIAT (KOHUEPH CTtr{POJI)) 4o 01 aepecur

2013 pory uloAo rroAoBxeHHt crpoKy BuKoHaHHt sa6e:reqeHl'Ix so6on'ggaHs 4o 30 'repen.l
20i6 pory;

- .{oronip npo BHeceHHr s^diH Ns 8 r,i!,31.03.2016 p. ao ,{oronopy :acrae}i sia 25.10.2013 p.

[peAMeroM 3acraBr.r qKoro e flpfipo4Hr.Ifi ras, ua6yrui,t IIAT (KOHIJEPH CTI'IPOJI) y nepecui ra
xoerHi 2013 poKy nloAo noAoBxeuur crpoKy Br{KoHaHHs sa6esneqeHux so6on'ssaHs 4o 30 uepnur
2016 poxy.

2. Cxsarrar yrraseui, eqaHeHi ilyBIITIHI4M AKI-IIOHEPHI4M TOBAPI'ICTBOM
(KOHI-IEPH CTI4POJI)) :uavHi npanouuHH, a caMe:

1) ,{oronip ryninni-npo4aNy rlinnux nanepin Ns B8-004/2015i001 eia 30.01 2015 p. s

TOB (OIHEKCIIEPT) (llpo4aneqr), n oco6i flonipenoro IIAT (KOMEPI-IIIZHI4IZ BAHK
(HAAPAD, crocoBHo xyninli iueuulrx innecruqifinux ceprrl$ixarin TOB (KyA (IIPOMI4CIIOBI
THBECTI4I-III) (|IBIO (TPETIIZ ggHqvprUtz oou4 - nPoML{cJIoBI IHBECTfiUII)) B

rirrrocri 117'7 135 rrrryK 3a qinoro 1 074,94 rpu. ga I iHeecruuifiuufi cepruQixar, 3ararrbHolo

napricrro 1265 349 496,90 rpu. 6es ypaxynannr lI.{B ra iuennux iHsecruqiftHux cepruQinarin
TOB (KYA (I]POMI4CJIOBI IHBECTI,IUiIII (TIBI@ (qETBEPTI,IIZ BEHqYPHI4IZ OOHA _

IIPOMI{CJIOBI IHBECTI,IUII}) HB3T) n rimrocri 146 594 :trnyr sa qiHo}o I 034,50 rpH. :a
1 insecrlirlifiHuft cepru$ir<ar, 3amrr6uolo napricno 151 651 493,00 rpu. 6es ypaxynauur fI,{B;

2) loroaip rynin:ri-npo4aNy iunecruqifinux cepru$irarie .Ilb 41BB/01-2 sit 02.02 2015 p. s

TOB (OIHEKCIIEPT> (flpo4aneql), npeacranleuoro roproBlleM IIlHHrrMn narepaMl'I

TOB (EyABPOK>, croconno nyniui iluensux innecrr.rqifinux ceprr.r$ixarin ToB (KyA
(nPOMI4CJIOBI IHBECTI4UII) (IIBIo (T{ETBEPTI4'I BEHI{YPHI4IZ OOHA IIPOMI4CIIOBI
IHBECTI4UI|) HB3T) e rirurocri 640 lrryr:a qinorc 1 034,79 rpn. :a 1 iHsecruuiiiHlzii cepr (biKar,

3araJrbnoro napricrro 662265,60 rpu. 6e: ypa-xyeaHua lI[B.
3. flonepe4nro cxBiurr4Tlr, floflepear{bo HaAaTrr 3foAy Ha Bqr.rHeHHr e uaft6yrurolty

IYBIIIIHI4M AKUIOHEPHI4M TOBAPI4CTBOM (KOHI.IEPH CTI4POJI) 3HaIIHO|O NPABOqI{HY

(snauuux [paBoqI4HiB), a caMe:

1) ,{oroaopy(in) npo ntgTnepAxeHut crocoBno ,{oronopy nopyr<u ni4 25.10.2013 p 
'

.{oronopy(in) flpo BHeceHHr sMin Ao Aoroeopy 3acraBlr si[25.1,02013 p. npeAMeroM 3acraBlr tltoro e

npuposrufi ra.z, ua6yr]uf.IIAT (KOHI-IEPH CTI4POJI) Ao 01 gepecEs 2013 pory ra AofoBopy(iB)
npo BHeceHHu 3MiH Ao AoloBopy 3acraBI.I si4 25.10.2013 p. npeAMeroM 3acraB sKo1o € nplrpoAHl4fr

ras, ua6yruit IIAT (KOHUEPH CTI{POJI) y nepecri ra NoerHi 2013 pory, s "fA3IPOMBAHK"
(AKIIIOHEPHE TOBAPI4CTBO) IoAo npoaosxeHHr crpoKy (crporin) BI.IKoEaHH' sa6esne'IeHux

so6on'xsanr;
2),{oronopin 4o6poninrnoro crpaxyBaHH.f, :

- pu:urin nrpar IIAT (KOHUEPH CTI,IPOJI), nos's3asux is saificHrosauolo Hr'IM

focfloaapcr,Koro AisnrHicrro si crpaxoeun rapu$ou He Bl{ure 5% (aigcorxie) ra 3araJr6Holo cyMolo

crpaxoBrrx nllarexis ao 100 000 000,00 rps.;
- prrsuxin erparu a6o [orrrKoAxeHHr uafisa IIAT (KOHUEPH CTI4POJI) :i crpaxoeltvt

raprzQolr He Br4qe 3,5% (ni4corxin) Ta 3arall6uoro cyMolo crpaxoBux nratexie ao
87 500 000,00 rpu.;
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- prr3rrKiB BriHrrKHeHHr Bi.quoBi.qarbHocri I1AT <KOHIIEPH CTI{POJbr nepe4 rperiulr oco6aMr.r

3a rrrKoay sano.qiany xlnrro/s4opon'ro ra rrafiny rperix oci6 n pelyrsrari ne oarexnux aig
IIAT (KOHIIEPH CTI4POJI) ra He repea6aqyBaHr.rx no.{ifi, sKi BHHuKnr.r B rrpoqecr BeAeHHs

rocno4apclr<oi Aismuocri IIAT dOHIIEPH CTI,IPOJI>, si ctpaxonuu rapu$oru ne euue 1,8%o

(ni4corrin) ra saranbHoro cryolo crpaxoBux nrrarexiB Ao 54 000 000,00 rpn.

9) ,{en'rre ruraunq ropqAKy AeHHoro - Bnecennn 3rriH do Cmamymy IIYEIIVHO|O
ARIIIOHEPHO|O TOBAPUCTBA &OHIIEPH CTIIPOIITT trutnxo.M eux,ryadennn itozo e noeiit
pedax4ii,

3 gen'rroro nr4TaHHq rropraKy aeHHoro fonona 36opin flaurovyx C.M. 4ononio npo
neo6xiAuic'm BHeceHH.s ra 3arBepAXeHH.a suin 4o Crar1ry Toeapucrna y sn'rsrcy ig gruinar'lu ao
3arouy Yrpaiux (flpo axqionepui roBapr.rcrBa), qo ua6yru qunsocri 1 rpanul 2016 poxy, ra
3a3rraqr4B, rqo arqionepalr 6yra naAaua NroNrfisicrr ognafiolrurlrcs 3 npoerroM nosoi peAaxuii
Craryry IIAT dOHUEPH CTI4POII)).

fonoea 36opin oroJrocr,rB nacrynnufi npoercr pilrenn.r:
1. Bnecru ra 3arBepAr.rrr.r sN{iHz Ao Craryry IIyEJIIIIHO|O AKIIIOHEPHOfO TOBAPACTBA

(KOHIIEPH CTI,IPOJI>, rurqxoM BxKJraAeHH.tr iioro n Hosiit peaarqii (n pe4arqii AoAarKy Ao
flpororony).

2. YnosuosaNraru foroey pi.+rux 3ararluux 36opiB arqionepin flanmo.ryr<a C.M. niAnucaru
nony pe4arqiro Craryry IIyBJIIqHOfO AKUIOHEPHOIO TOBAPI4CTBA dOHUEPH
CTAPOJI).

3. .{opyuuru fononi llpaoniHss flAT (KOHIIEPH CTI,IPOII) flaarrcuyny C.M. exlirz
seo6xiAui 3axoArr rrtoAo AepNaeHoi peecrpaqii Hosoi peAaKqii Craryry nyBJIIr{HOfO
AKUIOHEPHO| O TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTI,IPOJI).

4. Hosa pe4arqir Craryry IIyEJIIT{HOfO AKIIIOHEPHO|O TOBAPI{CTBA (KOHI-IEPH
CTI4POJb novznae qi.rru (na6upae ur.ruuocri) s 4n.a fioro gepNannoi peecrpaqii.

Imlrzx nponosuqifi ne naAxoAulo.

fo:rona 36opin rocraBr{B 3a3HaqeHy nponoruuiro Ha roJrocyBaHHr.
fonocvearu 6rore'ren eN.{ Ng 9.

Kimxicu ronociB aKuionepin, rxi 3apeecrpyBanficf, anq yqacri y 36opax ra e BJIacHuKaMLr

fonocyrcqux 3 rl6oro filrraHus at<Ulit - 24 555 738;
Kirrricrr ro:rocin arrliouepin, .rri nporonocyB.rnu <3A> - 24 555 738 rorociB, IrIo cKnaaae

100 % sia r<i:rrr<ocri rorocis axuioHepie, xxi :apeecrpyBanucr grr yvacri y 36opa.r ra e BJracHr{KaMra

ronocpoqr4x : usoro nuraHHs axuifil
Ki:rsxicrl rorocie arqioHepin, rxi npororocyBann (flPoTtr'l) - 0 ro:rocin, ulo cKnaaae 0 o/o si!^

rimxocri rorocin arqiouepin, rr<i 3ape€crpyBaJrncr 4:r.a yuacri y 36opax ra e BnacHIiKaMLI

roroclrorrr4x s qsoro rurann.r arqifi;
Kimricrr rcnociB aKqioHepin, rxi npororocyBanll (yTPI4MABC$ - 0 rorocir, ulo cKnaAae

0 %o eh riru,rocri roriocie aKrlioHepie, xxi sapeecrp yButrrcs. gra yracri y 36opax ra e BJracHIrKaMI.I

ronocyloqfix r qroro nnrauHr aruifi;
Kimricrr ro:rocie axqionepin, rri ne 6paru yvacri y rorocyeanni - 0 rorocie, uo u<raAae 0 0%

ni4 rinmocri rorocis aKrlioHepie, rr<i 3ape€crpyBanncq ars y.racri y 36opax ra e BnacHvKaMI.I

roJrocyrcqhx I usoro nuraHur axuifi;
Ki:rsrcicrr, rorocin arqionepin :a 6roreren.rMlr, BlrsHaHvMr4 ueAificnzlau - 0 rorocia, ulo cKnaAae

0 o/o eir, xi:u,xocri ronocig axuionepir, -rri sapeecrpyBaJrr,rcr als yqacri y 36opax ra e BJracHr.rKaMr.r

ronocyrcqrrx 3 rlroro naraHHs arclifi.

PinreHnc npufin.aro 6im, r .sr rpr,oMa qBeprrMr.r rorocig ar<uioHepio, rrci :apeecrpynanvcr rnr
yvacri y 36opax Toeapucrna ra e BJracHr{KaMr.r rorocyroqr.rx 3 rlboro nr4TaHHr arqift.
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Bnpinrn.rn:
t. nr"crro ra 3arBep.rr.rrrr sN.riHI.I Ao Craryry IIyEJIIT{HOIO AKI-IIOHEPHO|O TOBAPI4CTBA

(KOHIIEPH CTI4POJI), rrrruxoM BriKraAeHHs fioro s uosifi pe4anqii (n pe4arqii AoAarKy Ao

llpororony).
2. Ynonnosaxuru fonoay piunux 3ararruux r6opin axqionepin flan:touyra C.M. nianuca'ru

Hory pe4axqirc craryry IIyEJIIqHOfO AKI-IIOHEPHO|O TOBAPI4CTBA (KOHUEPH

CTZPOJI).
3. ,{opyvuru fononi flpan:rinns IIAT (KOHUEPH CTI4POJI> flaemovyry C M sxurl4

neo6xiAni 3axoatr rrloAo 4epxarnoi peecrpaqii nosoi peAarqii craryry nyEJIIqHOfO
AKUIOHEPHO|O TOBAPI'ICTBA (KOHUEPH CTLIPOJI>.

4. Hosa peaaruis Craryry IIyBJIIT{HO|O AKUIOHEPHO|O TOBAPI'{CTBA (KOHUEPH

CTI,IPOJI) novuuae 4iaru (na6upae uunnocri) g ,4ns fioro 4epxanuoi peecrpauii.

10) {ecrre rHTaHHq rropqAKy AeHHoro - Bnecennn tuin do floaoarcennn npo 3azntt ui s6opu

ax4ionepie, ffonoucennn npo Haaudoey pady, Ilonotceutn npo llpasriHHn u4nnxoru suwtadeHHt
'ix y noaux pedaxqinc.

3 aecsroro nlrraHHt IloptaKy AeHHoro lo:roea 36opia flauro'ryr C.M. gonoein upo

neo6xiAsicrr BuecerrHr ra 3arBepAXeHHr :lriu qo f]o:roxesns npo 3amrhHi :6oplr aruiouepin,
lloroNeuus npo Harmgony paAy, flonoxeHnr npo flpaelinn.a TonapucTBa y:e'.r:xy i::viHaun Ao

3arcouy Vr<paiuu <IIpo aruionepui rorapucrna>, rqo na6ylu qunuocri 1 rpannr 2016 pory, ra s

ueroro ix rpr{BeAeggt y n|qnosiAHicrr Ao HoBoi pe4arqii Craryry Toeapucrra. fonoea 36opin

flanmovyx C.M. sa:uavun, rqo axqionepau 6yta uagava uoN,runicTE' o3HaftoMr4rl.rcb 3 rlpoeKTaMn

uosux peAarqifi floaoxeuHs npo 3ara,rrHi s6opu arqiouepie, floloxenn.r npo Haua4oey pagy,

floroNenn.s fl po flpaBninns.

fonona 36opin ofoJrocI4B uacrynuufi npoeKT pl[IeHHq:

1. BHecrll ra 3arBeparrrir 3MiHn ao lloroNesns npo 3ara-nsni s6opu arutiouepin, floloNennr upo

Harna4ony pagy, llOloNennr npO llpauiunr IIIJItxoM BLIKJIaAeHHI ix y noeux peAarUiqx (e peAaKUii

aoaarr<in 4o flporoxony).
2. Ynosgonaxgru folony pi.rHr.rx 3afa[6nnx 36opiB ar<qionepie llae:louyra C.M. nianucarz

uoni pe4arqii floroxenns flpo 3aranbHi 36opv aKllioHepin, floloxeuur npo Harrugony pagy,

flo:roxennq npo llpauiuua.
3. Hoei peaaruii lloloNensq npo 3ara,rr,ni s6oprz aruiouepir, flo:roNenn.r upo Harux4ony paIy,

flonoNeunr upo flpanniuur fioqrrHarorr, girrlr (ua6uparorr uunuocri) 3 aHt AepxaBHoi peecrpauii

HoBoi peAaKqii craryry nyEJIIqHOfO AKIIIOHEPHO|O TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH

CTI4POJI).

Iuurux nporo:r,tqift ne naAxoAruo.

lo:rona 36opin nocraBLIB sa3ua'reHl4fi npoeKr piueHHs Ha ronocyBaHHt.

forocvnanr.r 6rorereseu JlM 0.

Kiltricrr, rolocis aKqioHepio, rxi 3apeecrpyBtt'Iucr glr yuacri y 36opax ra e BJIaoHI4KaMI'I

ronocyroqux 3 rrbofo nLIraHHt axuiit - 24 555 738;
Kinrricrr ro:rocin arqionepin,.rni nporonocyBanr4 <3A> - 24 555 738 rolociB' IIIo c(naAa€

100 % nia rilr,r<ocri ro:rocin arqiouepin,.rxi aapeecrpyBanl{ct Anq y.racri y 36opax ra e BJIacEI{KaMIr

ronocyrolrfix 3 rlboro nHraHHs aKuifi:
Kim,xic'rs rorocis aKrliogepin, .ari nporonocyBanu (IIPOTI,I) - 0 rorocis, nro cKJraAae 0 %o eil

rim,rocd ro:rocis aKllioHepir, rrci 3apeecrpyBanucr grr yuacri y 36opax ra e BJIaoHI4KaMI'I

foJrocyroqr{x 3 qroro nurauu.a axqifi;
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Ki:txicrr ronociB aKrlionepin, rri nporonocyBanr4 (yTPI4MABCfl)) - 0 ronociB, IrIo cKrlaAae

0 Yo sit rinrrocri rorocis aKuioHepiu, rxi :apeecrpyBanncr gnr y{acri y 36opax ra e BJracHr.rKaMrl

ronocyroqux s qroro nurauur axqrfr;
Kintxicrr rolocin arqiouepir, axi ne 6pa:rn yvacri y rolocynanni - 0 rolocin, uo cruragae 0 0/o

sil rimxocri rorociB axqioHepiB, rKi 3apeecrpyBaJrr.rcr 4rr yvacri y 36opax ra e BJracHr,rKaMr{

ronocyloql,tx 3 rlloro n]rranns aKrlifi;
Kinrricrr ronocis axqioHepin:a 6ro:rerenrMr.r, Br43HaHr4Mr4 seAifiqruura - 0 rorocie, qo cKJraAae

0 Yo ein rimocri rorocin axuiosepio, rxi aapeecrpyBantcs. atn yuacri y 36opax ra € BJracHr4KaMrr

ronoclroqr{x s usoro nurauns axqifi.

Piurennq nprlfiruro rrpocrolo 6inrlricrro (6imur rx 50 eiacorrie) rolocie axqiosepin, .rxi
3apeeqpyBanl-rcx 4rr yuacri y 36opax Tonapucrna ra e BJracHVKaMu rorocyroqt4x 3 rlboro [rrraHHt
axuifi.

Bupinu.nu:
1. Bnecrra ra 3arBepAI,ITIt sMiHIa Ao floroxenn.s rpo 3aramni r6oprz arcqiouepin, llo:roNeuur npo

Haur4ony paAy, flonoxeHnr npo flpae:riuHr rrrJrrxoM Br,rKJraAeHHr ix y uoarax pe4axqirx (e pe4arqii
ao4arrir go flpororoly).

2. YnonHosaxuru forony pivnux 3ara:rlnux s6opin arqiouepin llaomouyra C.M. niAnrzcaru
uoni pegarqii floroxenn.s npo 3aralsui :6opu arqionepia, flo:roxenur npo Harnr4ory pagy,
floroNeHHs npo flpan:riuur.

3. Hoei pe4anqii floroxenn.s npo 3anaar,ni:6opu axqionepin, Ilo:roNenna npo Harna4ony pa4y,
floroNenn.f, npo flpan:riuu.a floqr.ruarorl 4irru (na6uparorr uunuocri) 3 AHr AepxaBHoi peecrpauii
uonoi pesaxqii Craryry IIyBJIIqHO|O AKIIIOHEPHO|O TOBAPI4CTBA (KOHI-IEPH
CTI{POJI).

1l) Oarlnaaqqre nuraHHs nopqArry AeHHoro - Bneceuun snia do Kodexcy KopnopamusHozo
ynpaoninnn ,uJrnxom ountadennn fiozo y noeifi pedax4ii.

3 oaunaarl.sroro uuraHHr nopraKy AeHHoro fo:roea 36opin flasniouyx C.M. Aonoeie, ruo
axqioueparu 6yta uaaaua Mox:rusicrr o:HaioN{urr.rcl 3 npoeKToM Hoeoi peaaxqiil Ko4ercy
KOprropaTr.rBHoro ynpaBnlHHq

fo:rona 36opie oroJrocr4B nacrynnufi npoerr piurenna:
1. Bgecrrl ra 3arBepar.rrr.r srrdiHrl ao Ko4ercy KopnoparaBHoro ynpanriHnr [rJUrxoM BuKraAeHIxI

ftoro y nonifi peaaKqii (n peaarrlii aoaarxy ao llporoKony)
2. VuoeHoeaxuru lolony piunux 3aramur.rx s6opin arqionepie flaurcuyxa C.M. niAnl.rcarli

HOBy pe.lakui]o Ko.4ercy KopnoparHBHofo ynpan,riHur.
3. Hosa peAaxqis Koaercy Kopnoparr{BHoro ynparriHu.r floqr.rHae 4irru (ua6upae .runnocri) r

AHs gepNa.anoi peecrpaqii Hosoi peaaxuii Crarl'ry IIyBJIITIHO|O AKIIIOHEPHO|O
TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTI,IPOJb.

Inurrax nponoszqifi ne na4xo4uno.

fo:roea 36opin nocrasrrB 3a3naqenufi rpoerr pilreunr Ha roJrocyBaHHr.
fo:rocysanu 6rorereHeNa J\b 1 1.

Kiarxicrl rorocig arqionepia, rxi 3apeecrpyBanuca a:rr yuacri y 36opax ra e BJIacHrrKaMLr

ronocyroqrrx 3 rlLofo nxraHHr aruiir - 24 555 738;
Ki:rrricrr ro:rocie arqionepin, llI<i lporonocyBar'rl.r <(3A>> - 24 555 738 ronociB, ulo cKnaaae

100 % gil rilrrocri rorocie arqiouepin, lri sapeec'rpyBaJrrrcr 4n.a yuacri y 36opax ra e BJracHLIKaMlr

ronoc),Toqrrx s qroro nurauHx arqifi;
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Kinrricrr ro:rocin arqionepin, xri nporonocyBarr.r (IIPOTI4D - 0 ro:rocin, tuo cKJraAae 0 % nia
rcinrrocri rorocin arqionepin, rxi 3apeecrpyBanr{cs Alg yqacri y 36opax ra e BJracHriKaMr4

ronocyrcqltx s uloro nLIraHHq arcui[:
Kinrricrr rorocis aKrlioHepin, -ari nporolocyBanr{ (yTPI,IMABCfl> - 0 ro:rocie, rqo cKrraAae

0 % si1 KirbKocri rorociB a(uioHepin, rri rapeecrpylurr4cs.,4nr yqacri y 36opax ra e BJracHr.rKaMr4

fonocyroqrrx 3 uroro nrnanu axqifi;
Kinrricrr ronociB aKuionepin, rri ne 6pa:lu yracri y ronocyBaHHi - 0 rorocin, uo cKJraAae 0 %

eiA xirsxocri rorocis aKrliouepin, rni 3ape€crpyBanr{c t pw yuac'ri y 36opax ra e BJracHr4KaMv

ronocyroqfix 3 qloro narauu.r axqiil;
Ki:uricrr rorocir arqionepin :a 6rc:rereuaMlr, Br.r3uaHr.rMa ne4ificulrvu - 0 rorocis, uo cxnaAae

0 %o sil r<irut<ocri rorocie aruioHepie, rxi :apeecrpyBut:lcs 4rr yuacri y 36opax ra e BJracHHKaMr{

roJroclroqrrx s qboro nn'ranH.f, axqifi.

PimeHHs npufiuxro rpocrolo 6i:rr'Irricto (6inrlr rr 50 oi.qcorKin) ro:rocir anqioHepie, rrci
3apeecrpyBilJllrcr 4:ra y.racri y 36opax Tonapucrna ra e BJracr{rzKaMr4 fonocyrcqax 3 rl6oro [r.rraHHt
ar<qift.

Bupimr.nu:
1. BHecrpr ra 3arBepArrrrr srraiur.r 4o Koaercy KopnoparuBHoro ynpae,riunn rlr;rrxoM BuKraAeHH.s

fioro y nonift pe4arqii (e peaaKqii AoAarKy Ao llporor<ony).
2. YuoeHonaNl4ru fo:rory pivnux 3ara,rrnux s6opin axqionepir llae:uovyra C.M. nianucarv

nony pe4axqiro Ko4er<cy Koploparr4BHoro yupauiuur.
3. Hosa pe4arqir Ko4ercy KopnoparlrBHoro ynpae,'rinnx noqr-rHae girru (na6upae vr.lruocri) :

AHn 4epNanuoi peecrpauii nosoi pe4arqii Crarl'ry ITyBJIIT{HOfO AKIIIOHEPHO|O
TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTI4POII).

12) [eana4qare rrlrTaHHs [opqAKy aeHHoro - Ilpunuaeunn noaHoBauceub qrenie
Haztndoeoi padu IIAT <ROHIIEPH CTIIPOIIt.

3.EsanaAqtroro nrrraHHr [oprAKy AeHHoro 36opie folona 36opin llannrovy< C.M. noni4onrue,
rqo Airoquft cxnag Har:rr4oeoi paau flAT dOHUEPH CTI,IPOII) 6yn o6paHufi 10 rsirHq 2013 pory
prrrreuHrM pivnr.rx 3aranluux :6opie ar<qionepin IIAT (KOHIJEPH CTI,IPOII) (llpororor ei4
10.04.2013 p. l',ls 23) crpoKoM na 3 (rpz) pora. Y oa'esry i: larciH.{eHHqru crpoKy rroBHoBaxeHL,

4irovoro crra4y Harnr4onoi paau IIAT (KOHUEPH CTI,IPOII) fonoea 36opin ororrocrrB
uacrynnufi npoerr piurenru:

Ilpunanzru rroBr{oBaxeHHr vleuin Harnr4oBoi paAn IIAT (KOHIJEPH CTI4POJI>:
- Xarina Oner<can4pa Cepriftowrua;
- Kir<ul Onera OJreKcaHApoBr4qa;
- flepenenuqi Ceprir f pr.rroponr.rva;
- lauu.neurco e sreHii OrerccaH.qpiBHH;
- DACTARON LIMITED I.4AKTAPOH nIMITEA], (peecrpaqifiuufi uorr,rep HE 294504);
- HABILE HOLDINGS LIMITED [XEEIn XOIAIHfC nIMITEA], @eecrpaqifinuft HoMep

H8291677);
- MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [MAKIABI XOn.UH|C nIMITEA], (peec.rpauiftuuft

uor',tep HE 29131 1);
- YAVVA HOLDINGS LIMITED [fiBBA XOnAIHfC nIMITEA], (peecrpaqiilnufr nouep

HE 291310).

Inlrux uponosuqifi He HaJ.FoAraro.

I-oroea 36opin fiocraBr.rB gaguaqenr.rft npoerr piurenul Ha ronocyBaHHs.
lonocyganr 6rorereHer'a }M 2.
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Killricrl ronocis arqioHepin, ari 3apeecrpyBaJrncr 4.:r.e yvacri y 36opax ra € BJIaoHI,IKaMI4

rcnocybr{r4x 3 rlboro rrr4raHHr arulfr. - 24 555 738;
Kinrricrl rorocin aKqioHepin, rxi nporonocyBanr{ <<3A> - 24 555 738 ro:rocin, u1o cKna"qae

100 % nia KinbKocri ronociB aKuioHepin, rxi :apeecrpyBanucs grr yuacri y 36opax ra e BTaoHLIKaMLI

ronocyroqux s qloro nnraunx arqifi;
Kinmicrr fonociB aKrlioHepin, mi nporo:rocyBanl4 (|IPOTI4) - 0 rolocio, ulo cKna.qae 0 T6 sir,

ximrocri ro:rocie arqioHepin, rxi 3apeecrpyB.rnflcq Art yqacri y 36opax ra e BracHIzKaMI4

roJrocyroqrrx 3 qroro nurann.r arqifi;
Ki:rrricrr ro:rocig arrlionepin, .eri npororocyBanlr (yTPI,IMABCfl> - 0 ro:rocie, rqo cK'IaAa€

0 % sia rinrrocri rolocig axuiosepie, rxi rapeecrpyBuLvcs grIr yvacri y 36opax ra e BJracHI4KaMI4

roJrocJflo,*ix 'l usoro nnraHHr axuifi;
Kinrricrr rorocis axqioHepin, rri ue 6panu yracri y ro:rocynanni - 0 ro:rocie, rqo cuaaae 0 0%

nia rimxocri rorocie aKrliouepir. rri 3ape€crpyBa:racr gna yvacri y 36opax ra e BJracHrrKaMI,r

ronocyroqux 3 qroro rurauu.a axqift;
Kinrxicrr rorocis arqiouepir sa 6rcrereurMl{, Br.r3HaHr.rMr.r seaiiicsuvu - 0 rolocin, xlo cKnaaae

0 o/o ei4^ riruocri rorocin axqionepin, rri :apeecrpyBarrvce grr yuacri y 36opax ra € BnacHuKaMLI

ronocJ,+oqfix j uboro nHTaHHc axuifi.

PiureHH.s npvfiumo flpocroro 6inruricrro (6i:rrm rx 50 siacorxis) ro:rocia aKuio]repis, rxi
3apeecrpyBanucg arr fracri y 36opax TooaprcT na ra e BJracHrrKaMrr ronoc)noql{x 3 llboro uuraHH.s

axuifi.

Bupimulu:
flpunuur.rru noBHoBiDr(egr{r .r,renie Harr.raono'i paau IIAT (KOHIIEPH CTtr4POJI> :

- Xa:risa OrerccanApa Cepfift oBn.ra;
- Kirrz Onera OJreKcaHApoBr{qa;
- flepenenuqi Ceprir fpuroponuua;
-.I{aHnneHrco C ereH ii OrercaHapienn:
- DACTARON LIMITED [AAKTAPOH JIIMITEA], (peecrpaqifiuui uouep HE 294504);
- IIABILE HOLDINGS LIMITED IXEBIn XOnAIHfC nIMITEA], (peecrpaqifiur.rii nouep

HE29t677);
- MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [MAKIABI XOJIIIHfC nIMITEA], (peecrpaqifiuzfi

uor',rep HE 291311);
- YAVVA HOLDINGS LIMITED [flBBA XOnAIH|C nIMITEA], @eecrpaqifirufi uouep

HE 291310).

13) Tpuuagqnre nuraHuq nopsAry AeHHoro - Busnauennn xinuxicuoeo crctady Haamdoeol
padu IIAT <ROHI(EPH CTnPOlb.

3 rpfiuaArlsroro rrI4TaHHJr noprAKy aeHHoro foroaa 36opin llan:tovyx C.M. aonosig, uo eiA
arcqionepa Toeapncrna, sKrafi eoroqie nosan 5%o axrlifi |IAT dOHIIEPH CTtr4POJ1> y
Bcrar{oBneHoMy nopsAKy na4ifilrna nporosraqir crocoBHo npoeKTy piureuHq 3 Aauoro [uraHHt, sKa

6yra npaxonana ni,q qac ni.{rorosrur npoerrin piureHr r nuraur noptAKy AeHHofo 36opin.

I-olona 36opin oroJlocrlB nacrynnufi rpoerr pilreuHr:
Busga.Mrr4 ra 3arBeprlrrt4 cKnaa Harnrraonoi pa4u IIyEJIIT{HOIO AKI-IIOHEPHO| O

TOBAPI4CTBA (KOHUEPH CTI,IPOJI) y riruxocri 6 (uicrr) oci6.

Inruux nponosuqift ne ua4xo4ralo.

fonoea 36opin nocraBlrB sa3uaqeuufi npoerr piuenu.r Ha rorocyBauHrr.
forocyganu 6rcnereHer'a N9 13.
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Kinrrict ronocis aKrlioHepin, rr<i 3apeecrpyBanvct ptrs. yuacri y 36opax ra e BJracuriKaMr.r

ronocynqr4x 3 rl6oro rrr4rauur axulil. - 24 555 738;
Kinucicrr rolocia arqioHepie, .rxi nporonocyBair4 ,<3A>> - 24 555 738 ro:rociB, ruo cKna,{ae

100 % nil, KirbKocri ronociB arrlioHepin, rri :apeecrpyBur'ficfl 4la yvacri y 36opax ra e BJracHHKaMrr

ronocyroqux s uroro nI.traHH.[ aKrliir;
Kinmicrr ronocis aKrlioHepin, ari npororocyBirnr4 (IIPOTI,I)) - 0 rorocie, Lqo cKnaAae 0 Vo nig

r<i:rr xocri ronociB aKrlioHepin, rri 3ape€crpyBanHcf, Am yqacri y 36opax ra € BJracHrzKaMr.i

ronocyoqux 3 rrroro narannq axrlifi;
Kimxicu rorocin arrlionepin, rxi npororocyBanr{ (yTPtr{MABCt> - 0 ro;rocie, ulo cKna.qae

0 Yo sil rimrocri ro:rocis aKuiouepin, rr<i rapee crppurvcfl. A:rr y.racri y 36opax ra e BJIaoHI4KaMIT

ronocyloqrlx 3 qroro rurannx arqifi;
Kinrricrr ronocin arqionepie, rri ue 6pa:ru yracri y rorocynauni - 0 ro.nocie, rqo crnaAae 0 0%

eiA xirnocT i rorocin arrliouepin, rri 3apeecrpyBanncr 4:r.a yuacri y 36opax ra e BJracHr.rKzMr4

ronoclroqux : qr,oro nrarann.{ aKrlifi;
Kinrnicrr roaocin arqionepis ga 6roreren.s^alr, Brr3HaHr,rMr4 neAificnuulr - 0 ronocie, rqo cKnaAae

0 %o sir, xi:mocri rorocin axqiouepin, rxi rapeecrpyBaJtrrcs. ,4rx yuacri y 36opax ra e BJracHuKaMr.r

ronoclroqfix s qroro nuraHu.f, axqifi.

PiIrreuH.[ nptfinxro [pocroro 6i:rluricrro (6inrlr rr 50 ni4comin) rorocir arqionepia, rt<i
3apeecrpyBanl{cr q:rr yvacri y 36opax Tonapucrna ra € BJracHrzKaMv roJrocyoqftx 3 qboro [uraHHt
axqifi.

Bnpinru,ru:
BusHa.Izru ra 3arBepArrrr.r cuaA HarrsAoBoi paAn IIyEJIIqHO| O AKUIOHEPHO|O

TOBAPI4CTBA (KOHI-IEPH CTI4POJI) y rinrrocri - 6 (uricrr) oci6.

14) tlor[puaqrlqre rrnraHHq ropsAny aeHHoro - O6pannn qnenis Haaudoso'i padu
IIAT &OHIIEPH CTII POJI n.

3 vorupnagqxroro rrlrraunr rropr,qKy AeHHoro lonona 36opir flaurc.ryr C.M. aonoeie, rqo siA
ar<qionepia y BcrauoBneHoMy nopeaKy uaai ruru npono:uuii crocoBHo Kauauaarie y qneHl

Harnqaogoi paEI flAT (KOHUEPH CTI4POJI),, rrci 6ynu npaxoeaui ni4 uac ni4roroeru npoerris
piuenr s nrrraub [oprAKy 4eunoro 36opie.

lonona 36opie oroJlocHB HacrynHnfi npoercr pirueHHr:
O6paru vreuar'.ru Haurgoeoi paAra IIAT <KOHIIEPH CTI4POJI>:
1. XariH Onercan4p Ceprifioeuv - npeAcraBHr4K axqionepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC IIMITEA] (peecrpauiiiuufi Houep HE 268500);
2. Kirra Orer Orercan4poBr4q - flpeAcraBHr4K axuioHepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] (peecrpaqiiHufi uovep HE 268500);
3. flepeuenuqr Ceprift fpuropoBr.iq - fipeAcraBuux arqiouepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] (peecrpaqifiuraft uouep HE 268500);
4. llapacxena OKcaHa flasrisHa - rrpeAcraBHur< arqionepa - YAVVA HOLDINGS LIMITED

[!BBA XOJIAIHfC nIMITEA] (peecrparrifiHrrfi nouep HE 291310).
5. Natalia Dumitro Evripidou [Harzurir lyuirpo Enpiniay] - fipeAcraBHu( axqioHepa -

DACTARON LIMITED [AAKTAPOH nIMITEA] (peecrpauifiHzfi Horraep HE 29a504);
6. Evi Lamprou [Eni llaunpy] - rpeacraBHuK arrliouepa - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED

IMAKIABI XOnAIH|C nIMITEAI (peecrpaqiilnufi nouep HE 291311).

Iuurux rporosuqifi ue uaAxoAu:to.

forona 36opia nocraBlrB :a:na'renr.rfi npoexr piureuur Ha roJtocyBaHHr.
forocygarlr 6rorereneM Ng 14.
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Kinrnicm ronocis aKqioHepin, rr<i 3apeecrpyBanr{c t glx yuacri y 36opax ra e BrracHr4KaMH

ronocyroqrrx 3 rlboro nr4raHHr ar<utit - 24 555 738.
3a pesym,raraut KyMynrrrrBHoro roJIocyBaHHr:
1. Xaliu Olercangp Cepriftonuv - npeAcralHr4K aKqioHepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] (peecrpaqiftnufi novep HE 268500) -
orpr.rMilB 24 555 738 ro:rocin axqionepir;

2. Kircra O:rer Orercan.upoBr4q - npeAcraBHuK axqionepa - OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nlMiTEA] (peecrpaqifiuzfi uouep HE 268500)
o'rprrMaB 24 555 738 ronocie axqionepie;

3. llepenenr.rqr Ceprifi fpuropoBr.rq - fipe.4craBnur arqionepa - OSTCHEM INVESTMENTS
LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] fueecrpauiilnufi uouep HE 268500) -
orpHMaB 24 555 7 38 rolocin arqioHepia;

4. flapacrena OKcana flaerinHa - npeAcraBHnr arqiouepa - YAVVA HOLDINGS LIMITED
[9BBA XOnAIH|C nIMITEA] (peecrpaqiiur.rfi nouep HE 291310) - orprrMana 24 555 138
rorocin arqionepir;

5. Natalia Dumitro Evripidou [Haranir .{yuirpo Eepiniay] - rpeAcraBnr{K arulioHepa -

DACTARON LIMITED IAAKTAPOH nIMITEA] (peecrpaqifiunfi uor*aep HE 294504)
orpuuata 24 555 738 ronocie arrlioHepia;

6. Evi Lamprou [Eni llaunpy] - npeAcraBHrrx ar<qionepa - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED
IMAKIABI XOnAIH|C nIMITEAI (peecrpaqiftuuft uovep HE 291311) orpr.rMarra
24 555 738 rorocir aruiouepie;

Kinrrcicru ro,rocis axuioHepis- u1o He Ha.qaHo xo.lHoMy r(aHnHAary - 0 rorocisl
Kimxicrr ro:rocin arqiouepin, rri ue 6pmu yracrs y rolocynanni - 0 rolocir;
Kinrricrs ro:rocie axqionepin ra 6rcle'reuxMn. Bu3HaHuMu seaificsulru - 0 ronocis.

Piureuur npufi urro rrrJr{xoM K}'N{ynsrr.rBHoro ronocyBaHHr.
Har,ur4ona paaa c$opvoaaHa B noBHoMy rinsricHouy cx,ra4i.

Bupinru,nrr:
O6paru v,reuauu Haua4onoi pa4rz IIAT <KOHIJEPH CTI4POJI>:
1. Xa,ris Onencau4p Cepriionr.rv - rpeAcraBHHK axuionepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEI] (peecrpauifiuuft uouep HE 268500);
2. Kirra Oner OlercanApoBuq - rpeacraBHr4K axqionepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] (peecrpaqifiuufi uovep HE 268500);
3. llepeneruqa Ceprift fpnropoBt4rr - rpelcraBnur arqionepa - OSTCHEM INVESTMENTS

LIMITED [OCTXEM IHBECTMEHTC nIMITEA] (peecrpaqiftuuft HoMep HE 268500);
4. Ilapacxena Orcaua llanrieHa - rpeacraBnux arqiouepa - YAWA HOLDINGS LIMITED

IflBBA XOnIIHfC nIMITEA] (peectpaqifiHr.rfi uor'.rep HE 291310).
5. Natalia Dumitro Evripidou [Hara:rir lynairpo EnpiniaVl - flpeAcraBHr4K axqionepa -

DACTARON LIMITED IAAKTAPOH nIMITEI] (peecrpaqifiurii uouep HE 294504);
6. Evi Lamprou [Eai Jlavnpy] - npeAcraBHr4x axqiouepa - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED

IMAKIABI XOnAIHfC nIMITEAI (peecrpaqifiuufi Houep HE 291311).

15) Il'nruagqrrre nurauHq [opqAKy AeHHoro - 3ameepdarceuHn y ror tquointno-npaeoeux
dozoeopio, mpydoeux dozoeopie (xonmpaxmie), uqo yrutadamunymbcn 3 wrcHu*tu Haatnloeoi padu
nAT &OHIIEPH CTI'IPOIID, acmaHotreHHt. pozuipy ix euuazopodu, odpannn oco1u, l,t<a
ynoowosaJrcy€mtcn na nidnucannn dozoeopie (xonmpaxmie) t v.tena-uu Hazandoeoi padu.
3amoepdcrcenna Rorumopucy sumpam diantuocmi Haztndoaoi padu IIAT (KOHQEPH
CTIIPOIIn.

3 n'rrnagq.rroro rr.rraHHq noprAKy .qeHHoro I-olona 36opin flaalrcuyr C.M. aonogis, qo eia
arqionepa, rruft eo:ro4ie noua4 570 anrlift fIAT (KOHI_IEPH CTI4POJI) y BcraHoBrreHoMy noprAKy
naAiftruog npoer<r ,{oronopy 3 rrnenoM HauqAoeoi pagu IVEJIIr{HO|O AKI_IIOHEPHO|O
TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTI4POJI)) ra nponosr.rqir crocoBHo npoeKry piueHar 3 AaHoro
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flrrrar{ru, f,Ka 6yna BpaxoBaHa rIiA qac niAroroBKr,r flpoeKriB piueHb 3 nl]raHb [optAKy AeHHO|O 36opiB

Tonapucrna. fo:rona 36opin flanmouyr< C.M. saruauun, u1o arqionepau Tonapltcrea 6yta uaAata

Nlox:rrsic6 ognafiorrrurucq 3 IIpoeKroM ,{oroeopy 3 qneuoM Har:r.{Aonoi paar'r IIYBJII9HOfO
AKIIIOHEPHO|O TOBAPI4CTBA (KOHIIEPH CTtr{POJI>.

fonona 36opin ofoJIocL{B HacryfiHlrft npoel<r pi[eHHq:

1. 3areepAr-rru yMoBr4 AOrOBOpy, rqo yKnaAaTr4MeTbCt 3 qJreHaMrr Hauqaoeoi paAr'I

nAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI), B roMy uuc:ri posuip Bl'IHaropo.uu (e peaaruii aoAarKy no

flpororo:ry).
2. Vnoegoeaxurra foloey piuuux 3aralruux :6opin ar<rtionepis IIAT (KOHIIEPH CTI'IPOJI)

flauro.rl,ra C.M. )'rriacrrl ra nianucaru eia iMeqi IIAT (KOHUEPH CTI'IPOJI) AoroBopI'I 3

qreHaMr.r Harntaonoi paau IIAT (KOHI-IEPH CTI'IPOJI).
3.3arnepAuru Koruropt4c nu'rpar 4irnruocri Harrraonoi Paalr IIAT (KOHUEPH CTLIPOJI> y

po:uipi - 200 000,00 rpn. (Anicri rucru rpr'IBeub 00 xoniftor) na pix

Inuux npono:uqifi ne saAxoaI.r:ro.

fonona 36opin [ocraBuB 3iBHaqenur fipoeKr p neHul Ha forocyBauH.f,'

fonocvearfi 6rorereHela J.{! 15.

Kinlricrr ronociB aKuiouepin, xxi 3apeecrpyBanr{cl Ara yuacri y 36opax ra e BJIaoHI'IKaMI{

ronocyloq[x 3 llbofo nr{ranH.s aKr\iil - 24 555 738;

Kinrricrt ro:rocie alqioHepie, rxi flporonocyBanl{ (3A) - 24 555 738 rolociB, IIIo cKnaAae

100 % sia rilrr<ocri ronocin arqionepin, xxi sapeecrpyBanucq gm yuacri y 36opax ra e BJracHI'IKaMI'l

ronoc)roqr{x 3 rlroro nurannq aruIifi;
Klnrricrl ronocie agliogepin, mi nporonocyBan1i (IIPOTI4) - 0 ronocia, qo cKnaAae 0 oh si4'

rillxocri rolocin arqiouepin, fl<i 3ape€cTpyBirnucr qla yracri y 36opax Ta € BJIaoHI'IKaMI4

fonocyloqvx 3 ubofo IIItTaxH.,I aKIIrr4;

Kinrr<icru ronocin axuioHepio, rri
0 % eia rcillr<ocri ro,rocie arcuioHepie.

ronocyrcqlx g uroro nuranns aKIIiiI;
Ki.:rxicrr rorocin arqiouepin, rl<i ne 6pa,ru yvacri y

eiA xi,rurocri rorocis aKuionepie. ari 3apeccrpyBanuct

fiporonocyBanlr (yTPI4MABC!> - 0 rolocie, rqo cKrraaae

ari sapeecrpyna,rLrcfl [rs. ytacri y 36opax ra e BJIaoHI4KaMH

ro:rocynauni - 0 rorocis, rqo cxlaAae 0 0%

arq y.{acri y 36opax ra e BTaoHHKaMI{

ronocFoqrrx 3 qroro nurauna arqtfi;
Klnlrics ronociB aKrlioHepiB 3a 6ronereHrMr{, Br.r3HaxrrMu neaificnuuu - 0 rolocie, Lqo cKnaaae

0 o/o eil ri:Gxocri ronocis arqiouepin, ffii sapeecrpyBanl{ct glr yvacri y 36opax ra e BJIacHI{KaMn

foJrocytoqux 3 Ilbofo fiI{TaHHs arqift.

Pilrenns npufiuaro rpocroro 6inr,ruicrro (6i:rrur rx 50 ei4corxin) ro:rocie aKllioFrepin. rxi
3apeecTpyBzrnlrcs alg rracri y 36opax Tonapucrna Ta e BracHr.rKaMr.i fonocyloql4x 3 Ilboro rluraHH.s

aKItril.

Bnpimu.nn:
1- 3ar"epAur" )n4oBfi ,4oroBopy, Iqo yKraAaTuMeTbcs 3 rrneHtMI,I HaUAAOnOi paAn

IIAT (KOHUEPH CTI4POJI), B roMy 'ruc.ni po:uip Bl{Haropo.qt4 (e pe4axqii aoaarKy Ao

flpororory).
2. Vnosgonaxuru I-oloay pivnux 3ara:rsnux :6opin arqiouepie IIAT (KOHUEPH CTI4POII)

flaurouyra c.M. yrlacru ra ni4nacaru eiA iMeHi IIAT (KOHIJEPH CTI4POJI) AoroBopr'I 3

rureHaMrr Haur4onoi pa4u IIAT <KOHIJEPH CTI4POJI).
3. 3arnepAuru Kornroprlc nnrpar gixlHrocri Haur4oeoi Paau flAT (KOHIIEPH CTI4POJI> y

posuipi - 200 000,00 rpn. (anicri rr.lcrv fplrBeHb 00 ronifiox) na pir'
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3AKPIITT.fl 3EOPIB:

_ fonona 36opin llannrovyrc c.M. aonosis, rqo ceKperapro 36opin :a uac npoae4euur 36opie
Tonapzcrna 3arrr{raHb ni4 yvacurzrie 36opin croconno nop"g*y aeHHofo He Ha"4xo.{t4no. ecrinrru.
Bcl rrr4tlHHr uopr.{Ky Aetrroro po3rrrrHyro, ro pivui saraltsi s6opu arqiouepin IIAT <KOHIIEpH
CTI4POJI> oroJrorrreHo 3aKDr4THMrr.

fo.nona pivnvx 3ara;rrnzx t6opin rlan.lrcvyr

Cercperap pivnux 3ara.nruux :6opin C.B. -flnrcoecrxrfi

gffi-i.69
: Kon o2.:.'/

21



 

 

 

 

 

 

Додаток до Протоколу № 29 річних 

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН  

СТИРОЛ» від 24 травня 2016 року 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

Протокол № __ від __ травня 2016 року 

 

Голова річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

_____________  Павлючук С.М 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
(нова редакція) 

 

Ідентифікаційний код  05761614 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік 



 

2 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі – Товариство) та є новою редакцією Статуту 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», затвердженого 

рішенням річних загальних зборів акціонерів 01 квітня 2014 року (Протокол № 25  

від 01.04.2014 р.), зареєстрованого Державним реєстратором Реєстраційної служби 

Горлівського міського управління юстиції Донецької області 17.04.2014 р. номер запису 

12561050036000114 та Змін до нього, затверджених рішенням позачергових загальних зборів 

акціонерів 09 лютого 2015 року (Протокол № 26 від 09.02.2015 р.), зареєстрованих 

Державним реєстратором Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції 

Черкаської області 25.02.2015 р. номер запису 12561050038000114.   

Статут розроблено на основі Конституції України, Цивільного та Господарського 

кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і 

фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів 

України.  

1.2. Відкрите акціонерне товариство «Концерн Стирол» засноване колективом 

орендарів концерну, який в процесі приватизації майна концерну придбав право на його 

долю, і держава, акції якої були продані на вторинному ринку цінних паперів. 

Товариство перейменовано (найменування Товариства змінено) з ВІДКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» згідно вимог Закону України «Про акціонерні 

товариства». 

1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство у 

своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, цим Статутом, 

рішеннями вищого органу Товариства, а також іншими внутрішніми документами 

Товариства. 

1.4. Найменування Товариства: 

1.4.1. Повне найменування Товариства: 

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ»; 

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ»; 

англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CONCERN STIROL». 

1.4.2. Скорочене найменування Товариства: 

українською мовою: ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

російською мовою: ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

англійською мовою: PJSC «CONCERN STIROL». 

1.5. Відомості про місцезнаходження Товариства містяться в єдиному державному 

реєстрі. 

1.6. Товариство за своїм типом є публічним акціонерним товариством. 

1.7. Товариство створене на невизначений строк. 

1.8. Якщо одне або більше положень Статуту буде визнано недійсним у 

встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень 

цього Статуту. 

1.9. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними 

документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС  ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

 

2.1. Товариство є правонаступником прав та обов’язків орендного концерну 

«Стирол».  

2.2. Товариство набуло всіх прав юридичної особи відповідно до законодавства 
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України з дня його державної реєстрації у встановленому порядку. 

2.3. Майно Товариства складається з основних фондів і оборотних засобів, цінних 

паперів, а також інших активів, цінностей, вартість яких обліковується та відображається в 

самостійному балансі Товариства. 

2.4. Товариство є власником: 

– майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до 

статутного капіталу;  

– продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 

– одержаних доходів;  

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. 

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном 

відповідно до чинного законодавства. 

2.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, 

несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України або 

правочинами. 

2.7. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України та цим Статутом, розпоряджатися належним йому майном, зокрема відчужувати, 

продавати, дарувати, обмінювати, надавати в тимчасове користування, в тому числі в оренду, 

в заставу юридичним та фізичним особам, та іншим способом. 

2.8. Джерелами формування майна Товариства є: 

– внески засновників, акціонерів; 

– доходи, одержані від реалізації Товариством продукції, робіт, послуг, а також 

інших видів господарської діяльності; 

– доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав; 

– кредити банків та інших кредиторів; 

– позики; 

– благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб; 

– майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 

– інші джерела, не заборонені законодавством України. 

2.9. Майно Товариства може бути вилучено тільки після набуття законної сили 

рішення компетентного органу, суду. 

2.10. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та 

іноземній валютах та інші рахунки в банківських установах. 

2.11. Товариство використовує в своїй діяльності круглу печатку, інші печатки і 

штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмовий бланк, емблему. 

Товариство може використовувати, у тому числі на печатках і штампах, знак для товарів і 

послуг, як власний так і отриманий в порядку, встановленому законодавством України. 

2.12. Товариство має виняткове право на використання власного найменування. 

Товариство має право реєструвати у відповідних органах будь-яких держав знак для товарів і 

послуг, у тому числі виконаний на іноземних мовах, якщо це не заборонено чинним 

законодавством. Товариство має виняткове право на використання і розпорядження знаком 

для товарів і послуг з моменту його реєстрації у встановленому законодавством України 

порядку. 

2.13. Товариство є юридичною особою, наділеною цивільною правоздатністю і 

дієздатністю, має право набувати і здійснювати будь-які права та нести обов’язки, що не 

суперечать чинному законодавству України. 

2.14. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку та цим 

Статутом: 

- будь-яким чином набувати у власність майно, майнові, особисті немайнові права; 

- вчиняти (укладати) від свого імені на території України та за її межами будь-які 

правочини, не заборонені чинним законодавством України, а також здійснювати інші 

юридично значимі дії, у тому числі, але не виключно, укладати договори (угоди, контракти) 
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купівлі-продажу, позики, позички, підряду, про надання послуг, страхування, перевезення, 

зберігання, доручення, комісії, дарування, оренди, лізингу, спільної діяльності та інші, а 

також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, 

заставодавцем, гарантом, тощо; 

- виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, у тому числі судах 

(арбітражах) інших держав та міжнародних судових органів, третейських судах; 

- залучати у разі необхідності довгострокові і короткострокові кредити, у тому числі в 

іноземній валюті; 

- самостійно та з іншими особами брати участь у створенні і діяльності інших 

юридичних осіб, як на території України так і за її межами; 

- набувати у власність та відчужувати акції, частки та інші корпоративні права інших 

осіб; 

- виступати на добровільних засадах засновником та учасником промислово-

фінансових груп, асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств; 

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші 

відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які діють на підставі положень про 

них; 

- обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази 

персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України; 

- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності; 

- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України. 

2.15. Товариство має право відкривати поточні, вкладні (депозитні), інвестиційні 

рахунки в національній та іноземній валютах, рахунки зі спеціальним режимом 

використання та інші рахунки у банківських та інших фінансових установах і організаціях як 

на території України так і за її межами, а також рахунки в цінних паперах, в порядку, 

визначеному чинним законодавством України і законодавством країн місцезнаходження 

відповідних установ та організацій. 

2.16. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право 

здійснювати будь-які види господарської діяльності, що відповідають законодавству. 

2.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, 

якщо інше не встановлено законодавством України. 

2.18. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, а 

держава, її органи та організації не відповідають за зобов’язаннями Товариства. 

2.19. Товариство не відповідає за зобов’язаннями його акціонерів.  

2.20. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а 

вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства, якщо інше не передбачено 

законодавством України. 

2.21. Товариство може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичній 

особі законодавством України. 

2.22. Товариство має право на комерційну таємницю. Склад і обсяг відомостей, що 

відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/чи становлять його комерційну 

таємницю та умови доступу до неї затверджується (визначається) Наглядовою радою 

Товариства за пропозицією Виконавчого органу Товариства. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

 

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення 

підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, 

розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш 

перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та 

інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

3.2.1. Виробництво добрив і азотних сполук. 
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3.2.2. Виробництво барвників і пігментів. 

3.2.3. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. 

3.2.4. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин. 

3.2.5. Виробництво дерев'яної тари. 

3.2.6. Виробництво електроенергії. 

3.2.7. Виробництво інших виробів із пластмас. 

3.2.8. Виробництво інших готових металевих виробів. 

3.2.9. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів. 

3.2.10. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не 

віднесеного до інших угруповань. 

3.2.11. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.  

3.2.12. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. 

3.2.13. Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань. 

3.2.14. Виробництво кисню газоподібного для медичних цілей. 

3.2.15. Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів.  

3.2.16. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. 

3.2.17. Виробництво пластмас у первинних формах. 

3.2.18. Виробництво промислових газів. 

3.2.19. Виробництво робочого одягу.  

3.2.20. Виробництво тари з пластмас. 

3.2.21. Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії 

на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). 

3.2.22. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії. 

3.2.23. Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

3.2.24. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. 

3.2.25. Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання/ 

3.2.26. Виробництво готової їжі та страв. 

3.2.27. Будівництво водних споруд. 

3.2.28. Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

3.2.29. Будівництво інших споруд, не віднесених до інших угруповань. 

3.2.30. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. 

3.2.31. Будівництво та експлуатація готельного господарства. 

3.2.32. Будівництво трубопроводів. 

3.2.33. Вантажний автомобільний транспорт. 

3.2.34. Вантажний залізничний транспорт. 

3.2.35. Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу 

річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом. 

3.2.36. Підготовка рухомого складу до перевезень, транспортне оброблення вантажів. 

3.2.37. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. 

3.2.38. Виготовлення виробів із бетону для будівництва. 

3.2.39. Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг.  

3.2.40. Видання журналів і періодичних видань. 

3.2.41. Видання іншого програмного забезпечення. 

3.2.42. Відновлення відсортованих відходів. 

3.2.43. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування. 

3.2.44. Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання. 

3.2.45. Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

3.2.46. Розробка виготовлення, збереження, перевезення, придбання, пересилання, 

увіз, вивіз, відпустка, використання, знищення прекурсорів. 
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3.2.47. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, 

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

3.2.48. Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів. 

3.2.49. Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання. 

3.2.50. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням. 

3.2.51. Діяльність концертних та театральних залів. 

3.2.52. Діяльність лікарняних закладів. 

3.2.53. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. 

3.2.54. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. 

3.2.55. Діяльність спортивних об’єктів. 

3.2.56. Діяльність телефонних центрів. 

3.2.57. Діяльність у сфері архітектури. 

3.2.58. Діяльність у сфері безпроводного електрозв'язку. 

3.2.59. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах. 

3.2.60. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку. 

3.2.61. Діяльність у сфері радіомовлення. 

3.2.62. Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку. 

3.2.63. Діяльність у сфері телевізійного мовлення. 

3.2.64. Діяльність, пов’язана з перевіркою і аналізом продуктів харчування, а також 

вимірюваннями, що пов’язані з чистотою води та повітря. 

3.2.65. Дозиметричний та радіометричний контроль. 

3.2.66. Друкування газет. 

3.2.67. Друкування іншої продукції. 

3.2.68. Електромонтажні роботи. 

3.2.69. Забір, очищення та постачання води. 

3.2.70. Загальна медична практика. 

3.2.71. Спеціалізована медична практика. 

3.2.72. Стоматологічна практика. 

3.2.73. Збирання безпечних відходів. 

3.2.74. Збирання, заготівля, переробка, продаж брухту та відходів кольорових металів.  

3.2.75. Збирання, заготівля, переробка, продаж брухту та відходів чорних металів. 

3.2.76. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 

3.2.77. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння. Здавання до Державного фонду України дорогоцінних металів. 

3.2.78. Здійснення підприємницької діяльності з виготовлення, реалізації, аналізу 

виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 

3.2.79. Знесення. 

3.2.80. Інша видовищно-розважальна діяльність. 

3.2.81. Інша діяльність у сфері електрозв'язку. 

3.2.82. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. 

3.2.83. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я. 

3.2.84. Інша діяльність у сфері спорту. 

3.2.85. Інші будівельно-монтажні роботи. 

3.2.86. Інші види видавничої діяльності. 

3.2.87. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. 

3.2.88. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. 
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3.2.89. Інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших 

угруповань. Надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на 

квартири (будинки). 

3.2.90. Інші роботи із завершення будівництва. 

3.2.91. Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угруповань. 

3.2.92. Каналізація, відведення й очищення стічних вод. 

3.2.93. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії. 

3.2.94. Консультування з питань інформатизації. 

3.2.95. Купівля і реалізація природного газу. 

3.2.96. Купівля та продаж власного нерухомого майна. 

3.2.97. Лиття сталі. 

3.2.98. Лісопильне та стругальне виробництво. 

3.2.99. Малярні роботи та скління. 

3.2.100. Механічне оброблення металевих виробів. 

3.2.101. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. 

3.2.102. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 

3.2.103. Надання інших індивідуальних послуг, не віднесених до інших угруповань. 

3.2.104. Надання освітніх послуг навчальним закладам, пов'язаних з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації. 

3.2.105. Надання послуг зв’язку. 

3.2.106. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. 

3.2.107. Надання послуг перевезення речей (переїзду). 

3.2.108. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку. Технічне 

обслуговування та експлуатація телекомунікаційних мереж. 

3.2.109. Надання складських послуг, створення консигнаційних складів, та складів 

тимчасового зберігання товарів під митним контролем. 

3.2.110. Неспеціалізована оптова торгівля. 

3.2.111. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 

діяльність. 

3.2.112. Оброблення металів та нанесення покриття на метали. 

3.2.113. Оброблення та видалення безпечних відходів. 

3.2.114. Обслуговування систем безпеки. 

3.2.115. Оптова торгівля відходами та брухтом. 

3.2.116. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами. 

3.2.117. Оптова торгівля хімічними продуктами. 

3.2.118. Оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом. 

3.2.119. Передача електроенергії. 

3.2.120. Переробка, утилізація, використання, зберігання, захоронення та реалізація 

відпрацьованих каталізаторів, вторинної сировини, відходів виробництва, в тому числі 

токсичних. 

3.2.121. Підготовка до праці, та підвищення професійної майстерності в широкому 

діапазоні професій у конкретній галузі чи за визначеним фахом робітників товариства та 

інших організацій. 

3.2.122. Підготовчі роботи на будівельному майданчику. 

3.2.123. Покриття підлоги й облицювання стін. 

3.2.124. Покрівельні роботи. 

3.2.125. Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. 

3.2.126. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. 

3.2.127. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом. 

3.2.128. Постачання готових страв для подій. 

3.2.129. Постачання інших готових страв. 

3.2.130. Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами. 
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3.2.131. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного 

захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. 

3.2.132. Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку. 

3.2.133. Реалізація некондиційних матеріалів та неліквідів продукції. 

3.2.134. Ремонт доріг і автострад. 

3.2.135. Ремонт залізниць. 

3.2.136. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів. 

3.2.137. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування. 

3.2.138. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. 

3.2.139. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування. 

3.2.140. Ремонт та технічне обслуговування автотранспортних засобів. 

3.2.141. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів. 

3.2.142. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення. 

3.2.143. Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку. 

3.2.144. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування. 

3.2.145. Ремонт мостів. 

3.2.146. Ремонт обладнання зв'язку. 

3.2.147. Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання. 

3.2.148. Ремонт, налагодження та використання джерел іонізуючого випромінювання. 

3.2.149. Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями. 

3.2.150. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. 

3.2.151. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 

магазинах. 

3.2.152. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах. 

3.2.153. Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми 

тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах. 

3.2.154. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в 

спеціалізованих магазинах. 

3.2.155. Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих 

магазинах. 

3.2.156. Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах. 

3.2.157. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. 

3.2.158. Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих 

магазинах. 

3.2.159. Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. 

3.2.160. Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах. 

3.2.161. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. 

3.2.162. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах. 

3.2.163. Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах. 

3.2.164. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. 

3.2.165. Розподілення електроенергії. 

3.2.166. Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, 

установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. 

3.2.167. Театральна та інша мистецька діяльність. 

3.2.168. Технічні випробування та дослідження. 

3.2.169. Торгівля електроенергією. 

3.2.170. Трубопровідний транспорт. 

3.2.171. Установлення столярних виробів. 

3.2.172. Установлення та монтаж машин і устаткування. 
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3.2.173. Участь та проведення внутрішніх і міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів, 

здійснення рекламної діяльності. 

3.2.174. Централізоване водопостачання та водовідведення. 

3.2.175. Штукатурні роботи. 

3.2.176. Проведення робіт по технічному діагностуванню і контролю технічного стану, 

руйнівного і неруйнівного контролю, технічного огляду, експертного обстеження і 

технічному посвідченню (крім первинного) посудин, які працюють під тиском більш ніж 

0,07 Мпа; парових котлів з тиском пари більше 0,07 Мпа і водогрійних котлів з 

температурою більше ніж 1150°С; парових котлів з тиском не більше ніж 0,07 Мпа і 

водогрійних котлів з температурою не більше 1150°С; трубопроводів пари і гарячої води, які 

працюють під тиском більш ніж 0,07 Мпа і температурою води більше 1150°С; 

технологічних трубопроводів промислових підприємств. 

3.2.177. Інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності 

Товариства та не суперечать чинному законодавству України. 

3.3. Види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), 

здійснюються Товариством після оформлення таких дозволів (ліцензій) в установленому 

законодавством порядку. 

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, 

пов’язаній з предметом його діяльності, у відповідності до законодавства України. 

3.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України 

"Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. 

 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 

 

4.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, що набули право 

власності на акції Товариства в процесі приватизації, емісії (додаткової емісії), на 

вторинному ринку цінних паперів.  

4.2. Акціонери Товариства мають право:  

– на участь в управлінні Товариством в порядку передбаченому цим Статутом та 

чинним законодавством України; 

– на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів; 

– на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості 

частини майна Товариства;  

– на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 

– відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та 

Товариства; 

– в порядку визначеному законодавством вимагати здійснення обов'язкового 

викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 

Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів 

рішення про:  

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про 

попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 

3) зміну розміру статутного капіталу; 

– користування переважним правом на придбання акцій, що додатково 

розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно частці 

належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій Товариства на 

дату прийняття рішення про випуск акцій, тощо.  

4.3. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення 

кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім 

проведення кумулятивного голосування.  

4.4. Акціонери  Товариства зобов’язані: 

– дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;  
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– виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;  

– не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства; 

– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані 

з майновою участю;  

– оплачувати акції у розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом 

Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.5. Акціонери Товариства  можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені 

цим Статутом та законодавством. 

4.6. Акціонери Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть 

ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. 

4.7. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження 

ним всіх належних йому на праві власності акцій. Вступ до Товариства відбувається на 

підставі і внаслідок придбання акцій Товариства. 

 

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Статутний капітал Товариства (надалі – Статутний капітал), становить  

949 384 800 (дев’ятсот сорок дев’ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі вісімсот) 

гривень. 

5.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 27 125 280 (двадцять сім 

мільйонів сто двадцять п’ять тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною 

вартістю 35 (тридцять п’ять) гривень кожна.  

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір 

Статутного капіталу у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. 

Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення 

цих змін до державного реєстру. 

5.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом 

підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості у порядку, визначеному законодавством. 

5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків 

здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.  

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків 

здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.  

5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного 

капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, 

ніж розмір його Статутного капіталу.  

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених 

Товариством акцій не допускається.  

5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не 

допускається.  

5.10. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів 

про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.  

5.11. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом 

зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених 

Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, визначеному 

законодавством. 

5.12. В Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного 

капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від 

чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних 

відрахувань затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення 

встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути 

меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.  
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Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал 

може бути додатково використаний також в інших напрямах, передбачених законодавством. 

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Вищим органом 

Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства. 

 

6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ 

 

6.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати 

акції, облігації та інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України. 

6.2. Товариство відповідно до чинного законодавства і цього Статуту випускає 

прості іменні акції. 

6.3. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції 

Товариства мають бездокументарну форму існування. Товариство не випускає привілейовані 

акції. 

6.4. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. 

6.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.  

6.6. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні 

папери Товариства.  

6.7. Акції неподільні. У випадках, коли одна й та сама акція належить кільком 

особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права 

по узгодженню між собою через одного з них або через їх загального представника. 

Співвласники акцій солідарно відповідають по обов’язках, покладених на акціонерів 

Товариства. 

6.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів здійснюється випуск: 

– акцій; 

– інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості 

активів Товариства. 

6.9. Розміщення інших цінних паперів, крім акцій, а також випуск векселів 

здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства, за винятком розміщення цінних 

паперів, випуску векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої фінансової звітності Товариства. 

6.10. Товариство має право здійснити анулювання, деномінацію (консолідацію або 

дроблення) акцій Товариства у порядку, визначеному законодавством. 

6.11. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення 

зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством та 

Статутом Товариства. 

6.12. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. 

6.13. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів 

або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.  

6.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.  

6.15. Товариство не може випускати цінні папери для покриття збитків, пов’язаних з 

його господарською діяльністю. 

6.16. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її 

номінальну вартість.  

6.17. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється 

грошовими коштами 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. Не 

дозволяється оплата цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань інвестором щодо 

виконання для Товариства робіт або надання послуг.  

6.18. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, 

уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.  
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6.19. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість 

такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до 

законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

6.20. Товариство має право здійснювати комплекси дій, які забезпечують (сприяють) 

розміщенню цінних паперів, випущених Товариством, на фондових ринках інших держав в 

межах законодавства України та цього Статуту. 

6.21. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються 

виключно у письмовій формі. 

 

7. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

 

7.1. Товариство має право за рішенням його Загальних зборів акціонерів викупити 

в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Детальний порядок реалізації цього права 

визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. При цьому рішенням Загальних зборів 

акціонерів обов'язково встановлюються:  

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що 

викуповуються;  

2) строк викупу;  

3) ціна викупу (або порядок її визначення);  

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).  

7.2. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає 

(акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних 

зборів акціонерів, але яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно 

до законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.  

7.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, 

голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.  

7.4. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним 

акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було 

передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством 

акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. 

7.5. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним 

інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено 

проспектом емісії таких цінних паперів. 

7.6. Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про 

викуп акцій, якщо:  

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу  

акцій на вимогу акціонерів відповідно до пункту 7.8  цього Статуту та законодавства;  

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;  

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та 

Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу. 

7.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій 

Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають 

в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.  

7.8. Товариство зобов'язане викупити на вимогу акціонера належні йому акції у 

випадку, якщо такий акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та 

голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:  

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;  

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про 

попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 

3) зміну розміру Статутного капіталу.  

7.9. Перелік акціонерів, які відповідно до чинного законодавства мають право 

вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається лічильною 
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комісією на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 

акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового 

викупу акцій. 

7.10. Для реалізації акціонером Товариства права вимоги обов'язкового викупу 

Товариством належних йому голосуючих акцій такий акціонер зобов’язаний подати 

Товариству письмову вимогу протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними 

зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового 

викупу акцій. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його 

прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас 

акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути 

додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом 

на дату подання вимоги. 

7.11. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену 

відповідно до законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що 

передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання 

Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало 

підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.   

7.12. Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством 

належних йому акцій укладається в письмовій формі. 

7.13. Товариство протягом не більше як 5 (п’яти) робочих днів після прийняття 

Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, в 

письмовій формі поштою повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового 

викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням ціни викупу 

акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі 

викупу акцій Товариством та строку здійснення Товариством укладання договору та оплати 

вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп). 

7.14. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про 

обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, 

зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать 

акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття 

Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.  

7.15. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, 

установлених в п. 7.10 та 7.14 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.  

 

8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ 

 

8.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається 

Загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями 

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 акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, 

відповідно до законодавства. 

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати 

дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата 

дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.  

Дивіденди нараховуються і виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну 

йому просту акцію.  

8.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату 

складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх 

виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,  

визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня 

прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.   

8.3. Правління Товариства протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати складання 
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переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів повідомляє осіб, які мають право на 

отримання дивідендів, про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації повідомлення про виплату 

дивідендів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та на власному веб-сайті. 

8.4. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими 

акціямип Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів 

фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.  

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.  

8.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  

8.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, 

право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.  

8.8. Товариство в порядку встановленому законодавством України, здійснює виплату 

дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний 

спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів  

Товариства. 

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та 

здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо: 

– звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку; 

– власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і 

Резервного капіталу. 

8.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має 

зобов'язання про обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до 

законодавства. 

 

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ 
 

9.1. Прибуток Товариства утворюється з коштів, які надходять від господарської 

діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату 

праці. Якщо інше не передбачено законодавством, з економічного прибутку Товариства 

сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі, а 

також відсотки по кредитах банків і по облігаціях Товариства, а також виплачуються 

передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, 

одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.  

9.2. Збитки, що можуть виникати за результатами діяльності Товариства у звітному 

періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або 

наступних періодів, за рахунок Резервного капіталу або в будь-якому іншому порядку, не 

забороненому чинним законодавством України. 

9.3. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних 

зборів акціонерів Товариства.  

 

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА  

 

10.1. Органами Товариства є: 

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган. 

10.1.2. Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в 

межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює 

діяльність Правління. 

10.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства. 
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10.2. Ревізійна комісія - орган контролю Товариства, який здійснює контроль за 

фінансово-господарською діяльністю Товариства. 

10.3. Корпоративний секретар - особа, яка відповідає за взаємодію Товариства з його 

акціонерами та/або інвесторами.  

10.4. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени 

Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства. Посадовими особами Товариства 

не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного 

законодавства України.  

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори 

акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок 

підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також 

порядок прийняття ними рішень регулюється законодавством, цим Статутом та Положенням 

про Загальні збори акціонерів Товариства. 

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить: 

11.2.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства; 

11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства; 

11.2.3. прийняття рішення по зміну розміру (збільшення чи зменшення) Статутного 

капіталу Товариства; 

11.2.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

11.2.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;  

11.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;  

11.2.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

11.2.8. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, 

Правління, Ревізійну комісію Товариства, порядок розподілу прибутку і збитків Товариства, 

а також внесення змін до них; 

11.2.9. затвердження річного звіту Товариства; 

11.2.10. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством; 

11.2.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством та у пункті 7.8. цього 

Статуту;  

11.2.12. прийняття рішення про форму існування акцій;  

11.2.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством, та способу їх виплати; 

11.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; 

11.2.15. 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 договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради;  

11.2.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 

винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом Товариства;  

11.2.17. обрання членів Ревізійної комісії;   

11.2.18. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної 

комісії; 

11.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії; 

11.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень; 

11.2.21. прийняття рішення про виділ (виділення) та припинення (злиття, приєднання, 

поділ, перетворення) Товариства, крім випадку, якщо здійснюється приєднання до 

Товариства та Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що 
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приєднується та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту 

Товариства, пов’язаних із змінами прав його акціонерів; 

11.2.22. прийняття рішення 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;  

11.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 

Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства; 

11.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 

11.2.25. обрання комісії з припинення Товариства;  

11.2.26. прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення Товариством 

значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, 

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо 

визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської 

діяльності, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання 

згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як 

одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх 

граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких 

правочинів повинні застосовуватися положення, встановленні законодавством та пунктами 

11.6. та 11.7. цього Статуту;  

11.2.27. затвердження річних звітів дочірніх підприємств Товариства; 

11.2.28. затвердження розміру щорічних відрахувань для формування Резервного 

капіталу; 

Повноваження з вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції 

Загальних зборів акціонерів Товариства не можуть бути передані для вирішення іншим 

органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів законодавством 

може бути віднесено вирішення й інших питань. 

11.3. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх 

питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами 

акціонерів до компетенції Наглядової ради та Правління Товариства у разі включення їх до 

порядку денного. 

11.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 

питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім 

проведення кумулятивного голосування.  

Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники 

простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених 

законодавством. 

11.5. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання 

акцій, приймаються рішення з питань, вказаних у пунктах 11.2.2 - 11.2.6, 11.2.21, 11.2.22 

цього Статуту. 

11.6. Рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє надання 

згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість мана 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 акціонерів 

Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

11.7. Рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє надання 

згоди на 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 
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голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

11.8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього 

питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися 

для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 

11.9. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного 

голосування у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом. При обранні членів 

органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх 

кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які 

набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени 

органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим 

виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом 

кумулятивного голосування. 

11.10. З інших питань, не вказаних в пунктах 11.5, 11.7 - 11.9 цього Статуту, рішення 

приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім 

випадків, коли законодавством та цим Статутом не встановлено інше. 

11.11. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не 

включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку 

денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня. 

11.12. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні 

Загальні збори акціонерів), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року 

за ініціативою Правління Товариства. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, 

вважаються позачерговими. 

11.13. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково 

вносяться питання, передбачені пунктами 11.2.9, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.20 та 11.2.23 

цього Статуту. 

Першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є питання 

про обрання лічильної комісії. 

11.14. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі 

якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), 

цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та 

проведення таких Загальних зборів акціонерів. 

11.15. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою 

радою Товариства: 

11.15.1. з власної ініціативи; 

11.15.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 

11.15.3. на вимогу Ревізійної комісії;  

11.15.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 

11.15.5. в інших випадках, встановлених законодавством. 

11.16. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в 

письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із 

зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання 

позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі 

скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна 

також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути 

підписаною всіма акціонерами, які її подають. Детальний порядок подання зазначеної 

вимоги регулюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 

11.17. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту 

отримання вимоги про їх скликання. Якщо протягом цього строку Наглядова рада не 
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прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі 

збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.  

11.18. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства може бути прийнято тільки у разі:  

11.18.1 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками вказаної в п. 11.15.4 

цього Статуту кількості простих акцій Товариства;  

11.18.2. неповноти даних, вказаних у вимозі про скликання позачергових Загальних 

зборів акціонерів, обов’язкова наявність яких передбачена пунктом 11.16. цього Статуту. 

11.19. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних 

зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному 

органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 

три дні з моменту його прийняття.  

11.20. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені 

протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.  

11.21. Підготовка та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів 

відбувається за однаковою процедурою. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства встановлюється Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори 

акціонерів Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З питань 

порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не врегульованих цим 

Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонери та інші особи 

керуються законодавством України. 

11.22. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства та проект порядку денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати 

їх проведення кожному акціонеру, зазначеному в  переліку акціонерів, складеному в 

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату 

визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 11.17 цього Статуту, - 

акціонерами, які цього вимагають. 

Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про 

проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів 

до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку 

денного розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, а у разі скликання 

позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому 

пунктом 11.17 цього Статуту, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.  

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку 

денного надсилається в письмовій формі поштою персонально кожному акціонеру поштовим   

відправленням на адресу акціонера, зазначену у переліку акціонерів. Товариство, а в разі 

скликання позачергових Загальних зборів акціонером(ми) у випадках, передбачених 

законодавством, – акціонер(и), який(і) скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до 

дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує(ють) в офіційному друкованому 

виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про 

проведення Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного) та надсилає(ють) повідомлення про проведення 

Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство 

пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 

Загальних зборів акціонерів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, 

передбачену пунктом 11.24 цього Статуту.  

11.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті 

рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства може встановити, що 

повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше 

ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі 

Наглядова рада затверджує порядок денний.  
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Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, 

якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів 

Наглядової ради. 

11.24. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  

Товариства має містити такі дані: 

- повне найменування та місцезнаходження Товариства; 

- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають 

прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів; 

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах 

акціонерів; 

- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 

акціонерів; 

- перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 

- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись 

під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (вказується конкретно визначене місце для 

ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами).  

У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, 

передбачених законодавством, повідомлення про їх проведення окрім даних зазначених у 

цьому пункті також повинне містити адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції 

до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 

затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних 

зборів акціонером(ами) у випадках, передбачених законодавством, - акціонером(ами), який(і) 

скликають Загальні збори.  

11.25. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах 

населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, якщо інше місце проведення 

Загальних зборів не передбачено законодавством України. 

11.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 

до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 

проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок 

денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених у пункті 

7.8 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з 

проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого 

законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні 

бути єдиними для всіх акціонерів. 

11.27. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з 

якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із 

змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 

вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо 

кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 

Загальних зборів акціонерів.  

11.28. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок 

денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються Наглядовою радою 

Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу 

акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. 

11.29. У порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та Положенням про 
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Загальні збори акціонерів Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 

питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а 

також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 

перевищувати кількісного складу кожного з органів.  

Пропозиції вносяться  в письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати 

проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 

не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Вимоги до змісту пропозиції визначені законодавством України та Положенням про Загальні 

збори акціонерів Товариства.  

11.30. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - 

акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення 

Загальних зборів Товариства приймають рішення про включення пропозицій до проекту 

порядку денного та затверджують порядок денний, а щодо кандидатів до складу органів 

Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства.   

11.31. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 

відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 

Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання 

до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту 

порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України. 

11.32. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише 

шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 

не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  

11.33. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів 

акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято тільки у разі:  

– недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством для подання 

пропозицій; 

– неповноти даних, визначених законодавством. 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного 

Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 

3 (трьох) днів з моменту його прийняття.  

11.34. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, 

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів  

надсилає акціонерам  повідомлення з порядком денним у спосіб, передбачений абзацом 

четвертим пункту 11.22 цього Статуту та надсилає повідомлення з проектом порядку 

денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного  Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій 

Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує на власному веб-сайті 

відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів.  

11.35. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (правомочні) за умови 

реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 

50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів  

Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів  

(їх представників)  для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.  

11.36. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 

інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів. 

11.37. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає 

Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та 

посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник 
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органу, який представляє права та інтереси трудового колективу відповідно до Статуту 

Товариства. 

11.38. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (реєстру власників 

іменних цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три робочих дні до 

дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного 

акціонера. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. 

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 

призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього 

вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися 

депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 

депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання 

функцій реєстраційної комісії.  

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, 

підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів 

до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів.  

11.39. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах 

акціонерів Товариства. 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 акціонерів Товариства. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки 

реєстрації учасників Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму 

Загальних зборів), що включає відомості, передбачені законодавством та Положенням про 

Загальні збори акціонерів. 

11.40. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів 

встановлюється законодавством. 

11.41. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів особа, обрана Наглядовою 

радою Товариства (надалі голова Загальних зборів акціонерів). 

11.42. Загальні збори акціонерів Товариства під час їх проведення можуть змінювати 

черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості 

розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

11.43. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву 

до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 

акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що 

розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) 

наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 

в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після 

перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в 

повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у 

ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох. 

11.44. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення 

щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка 

обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором 

можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, 

зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок 
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голосів на Загальних зборах акціонерів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку 

голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних 

зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою 

Товариства  (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку 

передбаченому пунктом 11.17. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають). 

На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку 

денного, винесених на голосування. Голосування  на Загальних зборах акціонерів Товариства 

з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для 

голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)). 

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою Товариства, а в 

разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, у випадках, 

передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. У разі якщо бюлетень для 

голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетені для 

голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів видаються кожному 

акціонеру (його представнику) під час реєстрації. Бюлетень для голосування (кожен аркуш 

бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії під час їх видачі.  

11.45. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що 

підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку 

голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою 

укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії,  

протокол про підсумки голосування підписує представник  цієї депозитарної установи.  

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту 

складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного 

Загальних зборів акціонерів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах 

акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів 

акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів 

шляхом розміщення  на власному веб-сайті Товариства.  

11.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів 

акціонерів Товариства.  

11.47. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів 

з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, підписується головуючим (головою) 

Загальних зборів і секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється 

печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства. До протоколу Загальних 

зборів Товариства заносяться відомості визначені законодавством та Положенням про 

Загальні збори акціонерів. 

 

12. НАГЛЯДОВА РАДА 

 

12.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в 

межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює 

діяльність Правління Товариства.  

12.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення 

Загальних зборів акціонерів на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість 

членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким 

чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами), 

голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової 

ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з 

іншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається 

сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом 

кумулятивного голосування. 
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12.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу 

Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні 

інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Критерії незалежності 

членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до діючого 

законодавства. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може 

бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.    

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 

разів. 

12.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами акціонерів Товариства.  У разі заміни члена Наглядової ради – 

представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, 

а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством 

письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого  (яких) є 

відповідний член Наглядової ради.   

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно 

містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну 

відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір 

пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення 

розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його 

отримання. 

Повідомлення надсилається листом на адресу за місцезнаходженням Товариства або 

подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі. Разом із 

повідомленням про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) 

Товариству обов’язково надсилається (подається): 

- належним чином завірена копія довіреності, виданої цим(и) акціонером (акціонерами) 

представнику; 

- письмова заява представника про згоду на призначення членом Наглядової ради 

Товариства, як представника акціонера (акціонерів); 

- відомості про представника, а саме: рік народження; кількість, тип та/або клас 

належних йому акцій Товариства; серію і номер паспорта (або іншого документа, що 

посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи та посаду(и), яку(і) він 

обіймає наразі та посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років; місце проживання 

або місце перебування; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність 

(відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; 

інформацію чи він є афілійованою особою Товариства; інформацію про акціонерів 

Товариства, що є його афілійованими особами; 

- виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності 

на акції Товариства, видана депозитарною установою. 

Зазначені заява представника та відомості про нього мають бути підписані особисто 

представником.  

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.  

12.5. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління 

та/або членом Ревізійної комісії Товариства.  

12.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 6 (шість) осіб.  

12.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту 

Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та дотримуючись умов цивільно-

правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової 

ради Товариства – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, 

виданої йому цим(и) акціонером (акціонерами). Зазначений договір або контракт від імені 

Товариства підписує Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами 

акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-
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правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом 

Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 

12.8. До компетенції Наглядової ради Товариства належить: 

12.8.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства, в тому числі річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), а також змін 

до них, у разі якщо вони у вартісному виразі становлять більше ніж 20 відсотків, планів 

інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання; 

12.8.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням 

про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства, в тому числі Положення про Корпоративного секретаря Товариства, а також 

внесення змін до них;  

12.8.3. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а 

також внесення змін до них; 

12.8.4. підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, 

прийняття рішення про дату їх проведення, затвердження повідомлення про проведення 

Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку 

денного, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження форми та 

тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами 

позачергових Загальних зборів акціонерів;  

12.8.5. обрання головуючого (голову) Загальних зборах акціонерів Товариства та 

секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами 

позачергових Загальних зборів акціонерів; 

12.8.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів 

акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; 

12.8.7. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд 

Загальних зборів акціонерів, та підготовка по ним рекомендацій, висновків чи проектів рішень 

для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства; 

12.8.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

12.8.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій, випуск Товариством векселів, за винятком розміщення цінних паперів та/або випуску 

векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 

12.8.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів, а також векселів, випуск яких здійснено Товариством; 

12.8.11. прийняття рішення про надання Товариством гарантій про викуп боргових 

цінних паперів Товариства; 

12.8.12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

12.8.13. обрання (призначення) та припинення повноважень Голови Правління 

Товариства; обрання та припинення повноважень заступника Голови Правління та членів 

Правління Товариства; дострокове припинення повноважень Голови Правління, заступника 

Голови Правління, членів Правління Товариства; 

12.8.14. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником 

та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій 

щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;  

12.8.15. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена 

Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде 

здійснювати повноваження Голови Правління Товариства;  

12.8.16. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними; 

12.8.17. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства з 

огляду на норми законодавства та Статуту; 

12.8.18. затвердження кількісного складу Ради Корпоративного пенсійного фонду, 

обрання та припинення повноважень її членів; 
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12.8.19. обрання реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії, за 

винятком випадків, встановлених законодавством;  

12.8.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством;  

12.8.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у них відповідно до 

законодавства;  

12.8.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, 

асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об'єднаннях, про заснування інших 

юридичних осіб;  

12.8.23. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого товариства, 

затвердження передавального акту та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству,  

належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не 

спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із змінами прав його 

акціонерів;  

12.8.24. прийняття рішень про вчинення, про надання згоди на вчинення Товариством 

значних правочинів; 

12.8.25. прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення Товариством 

правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує суму 

еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку 

України, встановленого на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі якщо правочин 

передбачає придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних 

засобів, прав інтелектуальної власності,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його 

предметом, становить до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства; 

12.8.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 

або викупу акцій;  

12.8.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його 

послуг;  

12.8.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру 

оплати його послуг;  

12.8.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає 

Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її послуг; 

12.8.30. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій 

особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до 

законодавства; 

12.8.31. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка 

уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення  

до неї змін; 

12.8.32. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, Корпоративного 

пенсійного фонду, затвердження їх положень та статутів (відповідно), а також внесення змін 

до них; 

12.8.33. призначення і припинення повноважень посадових осіб органів управління 

дочірніх підприємств, філій та представництв.  

12.8.34. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та 

припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, 
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встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства; 

12.8.35. погодження рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень 

Правління Товариства Голові Правління Товариства; 

12.8.36. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та 

внесення змін до них; 

12.8.37. погодження умов проекту колективного договору, змін і доповнень до нього; 

12.8.38. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства; 

12.8.39. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства; 

12.8.40. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління; 

12.8.41. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства; 

12.8.42. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення 

повноважень Корпоративного Секретаря Товариства; 

12.8.43. прийняття рішення про утворення комітету з питань аудиту, комітету з питань 

визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень; 

12.8.44. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 

аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і 

є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової  ради – голові комітету з 

питань аудиту; 

12.8.45. ухвалення рішення про участь та/або про припинення участі Товариства (зокрема 

придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі при придбанні та/або відчуженні 

будь-яким чином акцій або часток) в інших суб’єктах господарювання; 

12.8.46. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу 

або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції; 

12.8.47. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або 

запровадження нового виду діяльності Товариства;  

12.8.48. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів 

США за курсом Національного Банку України, встановленого на день прийняття рішення про 

укладання договору (угоди);  

12.8.49. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства; 

12.8.50. прийняття рішень про надання або отримання Товариством фінансової позики; 

12.8.51. прийняття рішень про придбання Товариством боргових цінних паперів (в тому 

числі векселів) емітованих (випущених) іншими суб’єктами господарювання; 

12.8.52. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення 

платоспроможності) Товариства; 

12.8.53. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на 

суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом 

Національного Банку України, встановленого на день прийняття рішення; 

12.8.54. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно від 

суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не 

веде в цій державі будь-якої господарської діяльності; 

12.8.55. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, 

направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе 

Товариством зобов’язань третіх осіб; 

12.8.56. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 

12.8.57. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

12.9. Питання, зазначені в пунктах 12.8.1 - 12.8.32, 12.8.34, 12.8.35, 12.8.39, 12.8.40, 

12.8.42 – 12.8.46, 12.8.48 – 12.8.57, цього Статуту відносяться до виключної компетенції 

Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню.  

12.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, 
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становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може 

приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань зазначених в пунктах   

12.8.4 - 12.8.7, 12.8.19, 12.8.21 та 12.8.29. цього Статуту. У цьому випадку Товариство має 

скликати позачергові Загальні збори акціонерів протягом трьох місяців для обрання всього 

складу Наглядової ради Товариства.  

12.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради 

доступ до інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, Правління 

Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв в межах, 

передбачених законодавством та цим Статутом. 

12.12. Організує роботу Наглядової ради, скликає засідання/заочне голосування 

(опитування) та головує на її засіданнях/виносить питання на заочне голосування 

(опитування) Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається 

членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів 

Наглядової ради Товариства  простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової 

ради. 

Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені цим 

Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх  

повноважень та обов'язків його повноваження та обов’язки виконує заступник Голови 

Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа  простою більшістю 

голосів від кількісного складу Наглядової ради. 

12.13. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів, 

оформлення та направлення повідомлень про проведення засідань/заочних голосувань 

(опитувань), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради, а також організацію 

зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар Товариства. 

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою 

Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності 

(відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та т.і.) Корпоративного секретаря, 

Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов’язки. 

12.14. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально на її засіданнях або 

шляхом проведення заочного голосування (опитування). Підготовку, скликання і 

проведення засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради здійснює Голова 

Наглядової ради в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. 

На засіданні Наглядової ради Товариства рішення приймаються шляхом відкритого 

голосування. 

Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з використанням 

опитувального листа з питань порядку денного заочного голосування (опитування), який 

направляється Корпоративним секретарем Товариства кожному члену Наглядової ради для 

голосування (заповнення та підписання). Кінцевий строк заповнення, підписання та надання 

членом Наглядової ради опитувального листа Товариству - 17 годин 00 хвилин за місцевим 

часом дня проведення заочного голосування (опитування). Підведення підсумків заочного 

голосування (опитування) здійснюється в день проведення заочного голосування 

(опитування).  

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту підведення 

підсумків голосування/заочного голосування (опитування). 

12.15. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

12.16. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради 

скликаються/проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена 

Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства або Голови 
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Правління, заступника Голови,  члена Правління. 

12.17. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради є правомочними, 

якщо в ньому бере/прийняло участь  більше половини її складу.  

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової 

ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними 

для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової 

ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.  

12.18. На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради кожний член 

Наглядової ради має один голос. 

12.19. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного/заочного 

голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової ради, що мають право голосу, і оформлюються протоколами.  

12.20. Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

оформляється протягом п'яти днів після дня проведення засідання/заочного голосування 

(опитування) і підписується Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – 

головуючим на засіданні Наглядової ради) та Корпоративним секретарем Товариства (а в 

разі його тимчасової відсутності - особою, що виконує його обов’язки). У разі якщо протокол 

складається з кількох аркушів, сторінки протоколу нумеруються та прошиваються 

Корпоративним секретарем. Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні Наглядової 

ради) та Корпоративний секретар несуть відповідальність за достовірність інформації в 

протоколі. 

12.21. У протоколі засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства обов’язково зазначаються: 

– дата проведення засідання/заочного голосування (опитування); 

– особи, які брали участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні); 

– правомочність засідання/заочного голосування (опитування) із зазначенням 

кількості членів Наглядової ради, які прийняли участь у засіданні/заочному голосуванні 

(опитуванні); 

– порядок денний засідання/заочного голосування (опитування); 

– питання та проекти рішень з питань, що винесені на голосування, підсумки 

голосування з кожного питання; 

– зміст прийнятих рішень. 

12.22. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може 

передавати власні повноваження іншій особі.  

12.23. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, цим 

Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства. 

12.24. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу 

можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 

колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.  

12.25. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих 

питань порядку денного засідання беруть участь Голова, заступник Голови та/або члени 

Правління Товариства. 

12.26. Матеріально-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради 

Товариства (в тому числі, але не виключно, витрати на відрядження, участь в конференціях, 

виставках та т.і., витрати на мобільний зв'язок, представницькі витрати) здійснюється за 

рахунок коштів Товариства в межах кошторису витрат, затвердженого Загальними зборами 

акціонерів Товариства. 

12.27. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 

за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково 

лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У 

такому разі рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права 
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акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, 

замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.  

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових 

членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень 

приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 

12.28. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради 

Товариства припиняються: 

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 

тижні;  

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

оголошення померлим; 

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена 

Наглядової ради, який є представником акціонера. 

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія 

договору (контракту), укладеного з ним. 

12.29. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, 

Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про обрання 

(переобрання) або припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів 

Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання 

нових членів Наглядової ради. 

 

13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 

 

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво 

його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів 

Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує всі 

питання пов’язані з поточною господарською діяльністю  Товариства, за винятком тих, що 

віднесені законодавством України, цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами 

Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради 

Товариства.  

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. 

Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова Рада можуть прийняти рішення про 

передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради у 

відповідності до законодавства України та цього Статуту. 

13.2. До компетенції Правління Товариства належить: 

13.2.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для 

їх виконання; 

13.2.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; 

13.2.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів; 

13.2.4. подання пропозицій Наглядовій раді щодо визначення складу, джерел 

формування та порядку використання коштів фондів Товариства; 

13.2.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, 

передбаченому цим Статутом та законодавством;  

13.2.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, еквівалентну від 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США до  

1 000 000 (одного мільйона) доларів США за курсом Національного Банку України, 

встановленого на дату укладання договору (угоди). Правління не має право ділити предмет 
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договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення 

необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради про укладення 

Товариством договору (угоди) згідно з цим Статутом. 

13.2.7. здійснення інших дій, віднесених до компетенції Правління цим Статутом, 

Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради 

Товариства.  

13.3. Повноваження, передбачені пунктами 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4. - 13.2.6. цього 

Статуту, відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на 

розгляд одноособово Голові  Правління Товариства. 

13.4. Правління Товариства складається з 6 (шести) осіб: Голови Правління, 

заступника Голови Правління та членів Правління, які обираються Наглядовою радою 

Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням 

про Правління Товариства і виконують свої обов’язки до його/їх переобрання або 

припинення його/їх повноважень відповідно.  

13.5. Головою Правління, заступником Голови правління, членом Правління може 

бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової 

ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Голова Правління, заступник Голови Правління, 

кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити 

питання до порядку денного засідання.  

13.6. Права та обов'язки Голови Правління, заступника Голови Правління та членів 

Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про 

Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені 

Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке 

підписання Наглядовою радою.  

13.7. Голова Правління, заступник Голови Правління та член(и) Правління 

Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової 

ради. Рішення про обрання Голови Правління, заступника Голови Правління, члена(ів) 

Правління Товариства приймається простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової ради. 

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення 

протоколів засідань.  

13.8. Рішення Правління приймаються на його засіданнях. Підготовку, скликання і 

проведення засідань Правління  здійснює Голова Правління, а в разі його тимчасової 

відсутності – заступник Голови Правління. 

13.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства 

встановлюється Статутом та Положенням про Правління Товариства.  

13.10. Засідання Правління Товариства  проводяться у міру необхідності, але не рідше 

одного разу на місяць. 

13.11. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління,  

заступника Голови Правління або на вимогу члена Правління.  

13.12. Засідання  Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 2/3 

його складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління та заступника 

Голови Правління одночасно засідання Правління вважається неправомочним. 

13.13. Рішення Правління з питань, включених до порядку денного, приймаються 2/3 

голосів від кількісного складу Правління, і оформлюються протоколами секретарем 

Правління. Функції секретаря Правління може виконувати Корпоративний секретар 

Товариства.  

13.14. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 2 (двох) 

днів після проведення засідання і підписується Головою Правління та/або заступником 

Голови Правління, членами Правління, що були присутні на засіданні Правління та 

секретарем Правління. Особа, яка головувала на засіданні Правління Товариства та секретар 

Правління, несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до 

протоколу. 
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13.15. У своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством, 

цим Статутом, а також Положенням про Правління Товариства.  

Правління Товариства на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства 

зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією та будь-якими документами, що 

стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств 

Товариства, філій та представництв.  

13.16. Права й обов’язки Голови Правління Товариства по здійсненню управління 

поточною діяльністю Товариства регулюються чинним законодавством України, цим 

Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом, укладеним з ним.  

13.17. Голова Правління: 

13.17.1. представляє інтереси Товариства перед третіми особами, в тому числі, але не 

виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, 

інших суб’єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, органах нотаріату, в 

органах державної виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усіх судах 

загальної юрисдикції України та перед іншими особами. 

13.17.2. вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї 

компетенції, наданої йому законодавством України, цим Статутом та Положенням про 

Правління Товариства; 

13.17.3. від імені Товариства вчиняє правочини, укладає, змінює та припиняє договори 

(угоди, додаткові угоди), підписує первинні, платіжні, фінансові та інші документи, що 

складаються в процесі здійснення господарської діяльності Товариства з урахуванням 

обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління, іншими нормативними 

документами Товариства; 

13.17.4. укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди, в тому числі і мирові 

угоди) на суму, еквівалентну до 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США за курсом 

Національного Банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди). Голова 

Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет 

відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради, Правління про укладення Товариством договору (угоди) згідно 

із цим Статутом. 

13.17.5. видає іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед 

особами, зазначеними в пункті 13.17.1. цього Статуту, та на вчинення дій в межах наданих 

йому повноважень; 

13.17.6. організовує роботу Правління, головує на його засіданнях, забезпечує ведення 

протоколів засідань Правління; 

13.17.7. контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління, 

Наглядової ради, на Загальні збори акціонерів Товариства; 

13.17.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та 

Правління Товариства; 

13.17.9. може надавати на розгляд Наглядової ради кандидатури заступника Голови 

Правління та членів Правління; 

13.17.10. видає накази, затверджує внутрішні нормативні документи, в тому числі 

положення та інструкції, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які 

пов’язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких 

відноситься до компетенції інших органів управління Товариства; 

13.17.11. забезпечує виконання податкових зобов’язань Товариства та зобов’язань 

Товариства перед контрагентами, вирішує питання ліквідації дебіторської та кредиторської 

заборгованості в порядку, що не суперечить діючому законодавству; 

13.17.12. затверджує посадові інструкції працівників; 

13.17.13. здійснює прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників 

Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення в порядку, установленому 

законодавством України; 

13.17.14. забезпечує розробку, укладення (після погодження проекту Наглядовою 



 

32 

 

радою) та виконання колективного договору; 

13.17.15. організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства, 

несе відповідальність за її достовірність; 

13.17.16. здійснює контроль за раціональним та економним використанням 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства; 

13.17.17. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства та 

дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища; 

13.17.18. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; 

13.17.19. відкриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші 

рахунки, а також розпоряджається коштами, що знаходяться на рахунках Товариства; 

13.17.20. розпоряджається майном та іншими активами Товариства в межах наданих 

йому повноважень; 

13.17.21. несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки на виробництві; 

13.17.22. представляє Правління на Загальних зборів акціонерів Товариства; 

13.17.23. оголошує звіт Правління Товариства про результати роботи Правління перед 

Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 

13.17.24. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

13.17.25. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім 

Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління, та інших осіб, винагороду 

яким згідно з цим Статутом та законодавством України встановлюють інші органи Товариства); 

13.17.26. забезпечує направлення кожному члену Наглядової ради Товариства письмового 

повідомлення про виникнення ознак неплатоспроможності Товариства; 

13.17.27. здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим Статутом та 

Положенням про Правління Товариства та законодавством. 

13.18. Голова Правління Товариства зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, 

здійснювати свої права та обов’язки сумлінно, розумно і найкращим чином. 

13.19. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, 

тимчасова непрацездатність та т.і.) його повноваження та обов’язки здійснює на підставі 

наказу Заступник Голови Правління або один із членів Правління. Інші особи можуть діяти 

від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом 

України.  

13.20. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради 

з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка 

тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження заступника Голови Правління 

та інших членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави 

припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або 

члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про 

Правління, а також контрактом, укладеним з Головою та/або заступником та/або членом 

Правління Товариства відповідно. 

13.21. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову Правління 

Товариства та/або заступника Голови Правління Товариства та/або члена Правління 

Товариства, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання (переобрання) 

Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління, то 

повноваження Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена 

Правління відповідно продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання 

(переобрання) або припинення повноважень Голови Правління та/або  заступника Голови 

Правління та/або члена Правління. 

 

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх 

підприємств, філій і представництв Товариства та проведення її перевірки здійснюється 
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Ревізійною комісією Товариства, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів 

виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну 

цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3-х осіб строком 

на 3 (три) роки.  

14.2. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання 

Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - члена 

Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної 

комісії. 

14.3. Компетенція і порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються 

законодавством України, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства, яке 

затверджується Загальними зборами акціонерів, а також договором, що укладається з 

кожним членом Ревізійної комісії. Затвердження умов зазначених договорів та обрання 

особи, яка уповноважується на їх підписання здійснюється Наглядовою радою Товариства. 

14.4. Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, головує на її засіданнях, 

здійснює їх підготовку, скликання і проведення.  

14.5. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли 

участь не менше за двох третіх кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються 

більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляються протоколами Ревізійної комісії.  

14.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 

– член Наглядової ради;  

– член Правління;  

– корпоративний секретар;  

– особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  

– члени інших органів Товариства.  

14.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії 

Товариства.  

14.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних 

зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.  

14.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах 

акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, 

а у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або Положеннями про Наглядову 

раду Товариства та про Правління Товариства - брати участь у засіданнях Наглядової ради та 

Правління. 

14.10. Чергові перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства 

здійснюються Ревізійною комісією Товариства за результатами фінансового року. За 

підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає акт, на підставі якого готує висновок, в 

якому міститься інформація про:  

– підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 

відповідний період;  

– факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської 

діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності;  

– інші факти, виявлені під час проведення перевірки. 

Ревізійна комісія зобов’язана надавати висновок Загальним зборам акціонерів і 

Наглядовій раді Товариства. 

14.11. Спеціальні (позачергові) перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності 

Товариства проводяться Ревізійною комісією: 

– за власною ініціативою; 

– за рішенням Загальних зборів акціонерів; 

– за рішенням Наглядової ради Товариства; 

– на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є 

власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 
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14.12. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться 

Ревізійною комісією за рахунок Товариства. 

14.13. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, 

передбачених положенням про Ревізійну комісію. Член Ревізійної комісії вправі вимагати від 

посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів про фінансово-господарську 

діяльність і особистих пояснень до них. 

14.14. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські 

організації. 

14.15. Матеріально-технічне забезпечення (з урахуванням виплат винагород членам 

Ревізійної комісії та витрат на відрядження) роботи Ревізійної комісії здійснюється за 

рахунок коштів Товариства. 

14.16. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Ревізійної комісії, 

Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про їх обрання 

(переобрання) або припинення повноважень, то повноваження членів Ревізійної комісії 

продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів 

Ревізійної комісії. 

 

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 
 

15.1. Фінансовий рік у Товаристві починається 01 січня і закінчується 31 грудня. 

Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт. 

15.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність 

Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 

15.3. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе 

відповідальність за її достовірність і своєчасність надання. 

15.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

15.5. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються 

відповідно до річного звіту, який затверджується Загальними зборами акціонерів. 

15.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи 

Товариства встановлюється Правлінням відповідно до Положень про них і чинного 

законодавства України. 

15.7. У будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є 

власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, має бути проведена 

аудиторська перевірка діяльності Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік. 

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) 

аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.  

15.8. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п 15.7 Статуту, 

покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. 

Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат 

акціонера (акціонерів) на таку перевірку.  

15.9. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту 

акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення 

перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з 

інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. 

15.10. У разі проведення аудиту Товариства  за заявою акціонера (акціонерів) 

Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій  

Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане 

надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх 

документів, необхідних для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.  
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15.11. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці 

незалежним аудитором у встановленому законодавством порядку. 

15.12. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного 

аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської 

діяльності Товариства.  

15.13. Незалежним аудитором не може бути:  

– афілійована особа Товариства;  

– афілійована особа посадової особи Товариства;  

– особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.  

 

16. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ  

 

16.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є 

заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом 

Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом 

правочину із заінтересованістю, перевищує поріг у 100 мінімальних заробітних плат 

виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє станом на 1 січня поточного року.  

16.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-

яка з таких осіб: 

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи; 

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 

25 (двадцять п’ять) відсотками  акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, 

коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (сто) відсотками акцій Товариства); 

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього 

пункту Статуту, є посадовою особою, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) 

відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 

а) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, 

яка є стороною правочину; 

б) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб 

Товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 

в) внаслідок такого правочину набуває майно; 

г) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва 

Товариства посадовими особами). 

16.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь 

поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку 

інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину. 

16.4. Правління Товариства зобов’язано протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня 

отримання такої інформації, надати проект правочину і пояснення щодо ознаки 

заінтересованості  Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства з метою 

проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність  його умов 

звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб’єкта оціночної діяльності 

або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.  

16.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради 

Товариства, вона  не має права голосу з питання вчинення такого правочину.  

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається 

більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину 

(далі – незаінтеросовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні/взяли участь у 

заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради. Якщо на такому засіданні/заочному 

голосуванні (опитуванні) присутній/приймає участь лише один незаінтересований член 

Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

приймається таким членом одноосібно.  

На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради, на якому 

розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю мають 



 

36 

 

бути присутні/мають взяти участь всі незаінтересовані члени Наглядової ради Товариства. 

16.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо: 

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; 

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, 

перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства.  

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із 

заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня 

отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із 

заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів. 

Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 

16.7. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого 

є заінтересованість, Товариство зобов’язано оприлюднити його істотні умови в 

передбаченому законодавством порядку. 

16.8. Положення цього розділу не застосовуються у разі:  

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до законодавства та цього 

Статуту;  

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до 

законодавства;  

3) виділу та припинення Товариства;  

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно 

або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій 

Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави 

або іпотеки особам, які надають Товариству позику. 

 

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

 

17.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством 

України про працю. 

17.2. Товариство зобов’язане вживати всіх необхідних заходів по забезпеченню 

охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці. 

17.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть 

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших 

форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. 

17.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному 

забезпеченню відповідно до чинного законодавства. 

17.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори 

(конференція) трудового колективу. 

17.6. Кожний член трудового колективу має у зборах один голос. Збори 

(конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш як три 

четвертих членів трудового колективу Товариства (учасників конференції). 

17.7. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції): 

- здійснює самоврядування трудового колективу; 

- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України. 

17.8. Рішення зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосують більше 50 (п’ятдесяти) % присутніх на зборах членів трудового 

колективу Товариства. 

17.9. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в 

профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого 

статуту. 

17.10. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які 
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представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства 

регулюються чинним законодавством України. 

17.11. Органом, уповноваженим представляти інтереси акціонерів у взаємовідносинах 

з трудовим колективом, є Правління Товариства. 

17.12. Товариство має право залучати до роботи як українських, так і іноземних 

фахівців, відповідно до чинного законодавства України. 

 

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

 

18.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до 

виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. 

18.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту 

Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

18.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється  шляхом викладення 

Статуту Товариства у новій редакції. 

18.4.  Нова редакція Статуту Товариства підлягає державній реєстрації з 

дотриманням вимог законодавства України. 

 

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 

 

19.1. 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 з дотриманням вимог 

законодавства. 

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних 

зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому законодавством України. 

19.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про 

припинення Товариства шляхом ліквідації, призначають комісію з припинення юридичної 

особи (ліквідаційну комісію або ліквідатора) та затверджують порядок і строки ліквідації  

Товариства, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення 

вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, відповідно до законодавства 

України.  

19.4. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства до неї (нього) 

переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія 

(ліквідатор) виступає в суді від імені Товариства. 

19.5. Комісія з припинення Товариства здійснює свою діяльність відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

19.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що 

припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення 

державної реєстрації  припинення Товариства в результаті його ліквідації. 

 

20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

20.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується 

законодавством України. 

20.2. У разі, якщо в результаті змін у законодавстві України будь-які з норм цього 

Статуту будуть суперечити чинному законодавству, вони будуть вважатися такими, що 

втратили силу. 

До внесення відповідних змін до Статуту при вирішенні питань, які були врегульовані 

зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства 

України. 
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20.3. У випадку якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін 

законодавства, або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, недіючими або 

незаконними, це не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або всіх інших його 

положень. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до 

Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні 

товариства», інших законодавчих актів України та Статуту ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі - Товариство).  

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), а також 

прийняття ними рішень.  

1.3. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» від _ травня 2016 року (Протокол № __) та є новою редакцією 

Положення про Загальні збори акціонерів, затвердженого рішенням річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства 10 квітня 2013 року (Протокол № 23).  

1.4. У разі якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін  до 

Статуту Товариства будь-які з норм цього Положення будуть суперечити чинному 

законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що 

втратили силу. 

До внесення відповідних змін до Положення при вирішенні питань, які були 

врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного 

законодавства України та/або Статуту Товариства. 

1.5. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. 

Рішення про внесення змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів 

Товариства. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 
2.1.  Загальні збори є вищим органом Товариства.  

2.2.  Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з 

будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані Загальними 

зборами до компетенції інших органів Товариства, у разі включення їх до порядку 

денного. 

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням.  

 

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  

 
3.1. Річні Загальні збори. 

3.1.1. Товариство зобов’язано щороку скликати Загальні збори - річні Загальні 

збори.  

3.1.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року за ініціативою Правління Товариства. 

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:  

1) затвердження річного звіту Товариства;  

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством України; 

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, 

звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства. 

4) 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 договорів 



3 
 

(контрактів) з членами Наглядової ради; 

5) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 

винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом Товариства;  

6) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень; 

3.2.    Позачергові Загальні збори. 

3.2.1. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові Загальні 

збори скликаються Наглядовою радою Товариства:  

1) з власної ініціативи;  

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;  

3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства; 

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;  

5) в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства.  

3.2.2. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання 

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядова рада не прийняла рішення 

про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 

3.3. Першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є 

питання про обрання лічильної комісії. 

3.4. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів 

відбуваються за однаковою процедурою.  

3.5. Річні та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах 

населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, якщо інше місце проведення 

Загальних зборів не передбачено законодавством. 

3.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо 

позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер 

(акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких 

Загальних зборів. 

 
4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 
4.1.  Процедура скликання Загальних зборів передбачає:  

1) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів та/або порядку денного 

Загальних зборів, прийняття рішення про їх скликання, затвердження повідомлення про 

проведення Загальних зборів Товариства; 

2) повідомлення акціонерів та фондову біржу, на якій Товариство пройшло 

процедуру лістингу, про проведення Загальних зборів;  

  3) публікацію повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (крім 

проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) в 

офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку; 

  4) розміщення на веб-сайті Товариства інформації, передбаченої Статутом 

Товариства та законодавством; 

5) прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозиції(й) 

акціонера(ів) до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;  

6) повідомлення акціонерів та фондову біржу, на якій Товариство пройшло 

процедуру лістингу, про зміни у порядку денному; 

7) розміщення на веб-сайті Товариства відповідної інформації про зміни у порядку 

денному Загальних зборів акціонерів.  

4.2.  Вимога щодо скликання позачергових Загальних зборів повинна містити:  

1) дані щодо осіб, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів 
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акціонерів (найменування органу Товариства або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) 

акціонерів - фізичних осіб, найменування акціонерів - юридичних осіб);  

2) інформацію про кількість, тип та клас акцій, що належать акціонерам – у разі 

скликання  Загальних зборів з ініціативи акціонерів;  

3) підстави для скликання Загальних зборів;  

4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.  

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання 

дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно 

обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або 

для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

Вимога повинна бути підписана головою органу Товариства або всіма акціонерами, 

які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера(ів), до вимоги 

додаються документи, що засвідчують його повноваження. До вимоги додається виписка з 

рахунку у цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції 

Товариства, видана депозитарною установою. 

4.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо 

в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства. 

4.4. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових 

Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту 

отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.  

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути 

прийнято тільки у разі: 

- якщо акціонери (акціонер) Товариства на дату подання вимоги не є сукупно 

власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства; 

- неповноти даних, передбачених пунктом 4.2. цього Положення. 

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів 

або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу 

Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з 

моменту його прийняття. 

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного 

Загальних зборів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових 

Загальних зборів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або 

проектів рішень. 

4.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати 

отримання Товариством вимоги про їх скликання.  

4.6. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, 

які цього вимагають, з дотриманням порядку їх скликання та проведення, визначеного 

законодавством України.  

4.7. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів 

Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 

4.6 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають 

Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні 

питання" та їх еквівалентів забороняється. 

4.8 Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства має 

містити такі данні:  

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;  

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають 

прибути акціонери) проведення Загальних зборів; 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
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зборах; 

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо 

кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (вказується конкретно визначене 

місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, 

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами). 

У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, 

передбачених законодавством, повідомлення про їх проведення окрім даних зазначених у 

цьому пункті також повинне містити адресу, на яку акціонери можуть надсилати 

пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 

затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних 

зборів акціонером(ами) у випадках, передбачених законодавством, - акціонером(ами), 

який(і) скликають Загальні збори.  

4.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку 

денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення кожному 

акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, 

а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, 

передбаченому пунктом 4.6 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. 

Дата складання переліку  акціонерів не може передувати дню прийняття рішення 

про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 

60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку 

денного розсилає особа, яка скликає Загальні збори, а у разі скликання позачергових 

Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 4.6 цього 

Положення, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.  

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку 

денного  надсилається в письмовій формі поштою персонально кожному акціонеру - 

поштовим відправленням на адресу акціонера,  зазначену у  переліку акціонерів. Особа, 

що забезпечує та/або здійснює розсилку не несе відповідальність за невірно вказану 

акціонером поштову адресу місця проживання (реєстрації), а також несвоєчасне внесення 

змін в реєстр власників іменних цінних паперів Товариства.  

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при 

прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що 

повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не 

пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Статутом 

Товариства. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.  

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене в абзаці п’ятому 

цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про 

обрання членів Наглядової ради.  

Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо передано для 

відправлення поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення Загальних 

зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів, у випадку передбаченому 

абзацом п’ятим цього пункту - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. 

4.10. Також Товариство, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

акціонером(ами) у випадках, передбачених законодавством, - акціонер(и), який(і) 

скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 

акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів, у випадку передбаченому 
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абзацом п’ятим п. 4.9. цього Положення - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення: 

- публікує(ють) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного); 

- надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку 

денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. 

Окрім того, Товариство  розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену 

пунктом 4.8 цього Положення та чинним законодавством.  

4.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 

проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових 

кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати 

кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до 

дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не 

пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

4.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів 

надсилається листом на адресу Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до 

канцелярії Товариства в письмовій формі і повинна містити:  

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), паспортні дані, адреса реєстрації 

акціонера – фізичної особи/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – 

реєстраційний номер або його аналог), місцезнаходження акціонера – юридичної особи, 

який її вносить; 

2) кількість, тип та/або клас акцій, якими володіє акціонер; 

3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення (повне формулювання 

питання/проекту рішення, яке їм пропонується внести до порядку денного). 

У разі висування кандидатів для обрання до складу органів Товариства (Наглядової 

ради, Ревізійної комісії) окрім інформації, зазначеної в підпунктах 1 та 2 цього пункту, 

пропозиція також повинна містити прізвище(а), ім’я, по батькові (за наявності) кожного 

кандидата. При висуванні кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства 

також обов’язково зазначається чи є запропонований кандидат акціонером (із зазначенням 

кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату) або представником акціонера 

(акціонерів) (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або про те, що 

кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.  

Якщо запропонований кандидат є представником акціонера (акціонерів) пропозиція 

подається (вноситься) разом із належним чином завіреною копією довіреності, виданої 

цим(и) акціонером (акціонерами) представнику. Кількість кандидатів не може 

перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.  

 У разі висування кандидатів до складу органів Товариства до пропозиції 

додаються письмові заяви кожного з кандидатів - згода на висування кандидатом та 

обрання членом  відповідного органу Товариства та відомості про кожного кандидата, а 

саме: рік народження; кількість, тип та/або клас належних йому акцій Товариства; серію і 

номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що 

його видав; місце роботи та посаду(и), яку(і) він обіймає наразі та посади, які він обіймав 

протягом останніх п'яти років; місце проживання або місце перебування; наявність 

(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати 

певні посади та/або займатись певною діяльністю; інформацію чи він є афілійованою 

особою Товариства; інформацію про акціонерів Товариства, що є його афілійованими 

особами, а також іншу інформацію, визначену діючим законодавством України. Зазначені 

заява кандидата та відомості про нього мають бути підписані особисто кандидатом. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних 

зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства 

одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови 

Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 
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Пропозиція підписується акціонером – фізичною особою або керівником акціонера 

– юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної 

особи (за наявності). До пропозиції обов’язково додається виписка з рахунку у цінних 

паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана 

депозитарною установою. У разі підписання пропозиції представником акціонера(ів) до 

пропозиції додаються документи, що засвідчують його повноваження. 

4.13. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів до проекту порядку денного 

Загальних зборів розглядаються Наглядовою радою Товариства (акціонерами, що 

скликають позачергові Загальні збори) на відповідному засіданні, на якому ухвалюється 

рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного або про відмову.  

4.14. Рішення про включення до проекту порядку денного Загальних зборів та 

затвердження порядку денного або про відмову у включенні пропозиції має бути прийняте 

Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на 

вимогу акціонера (ів) у випадку, передбаченому пунктом 4.6 цього Положення, - 

акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних 

зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до 

дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 

Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення до 

проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту 

порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 4.11, 4.12 цього 

Положення. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом 

включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має 

права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  

4.15. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийняте 

тільки у разі:  

• недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством для подання 

пропозицій; 

• неповноти даних, передбачених законодавством України. 

4.16. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку 

денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру 

протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

4.17. У разі внесення змін  до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає 

акціонерам повідомлення з проектом порядку денного   у спосіб  передбачений абзацом 

четвертим пункту 4.9 цього Положення. Товариство також надсилає повідомлення з 

проектом порядку денного  разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 

до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій(их) 

Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати 

проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну 

інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів. 

4.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх 

проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, у робочий час та доступному місці, а в день 

проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце 

для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за 

порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про 

проведення Загальних зборів.  
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Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 

Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих  акціонерам або з якими 

вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із 

змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни 

вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 

кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати 

проведення Загальних зборів.     

 

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 

5.1.   Робочими органами Загальних зборів є:  

 реєстраційна комісія; 

 тимчасова лічильна комісія; 

 лічильна комісія;  

 голова Загальних зборів (Головуючий);  

 секретар Загальних зборів;  

 корпоративний секретар. 

5.2. Виконання функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних 

зборів, покладається на Корпоративного секретаря Товариства. До повноважень 

Корпоративного секретаря з питань підготовки Загальних зборів належить:  

1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Правління 

Товариства, Наглядової ради Товариства  у зв’язку із підготовкою Загальних зборів;  

2) забезпечення повідомлення акціонерів та фондову біржу, на якій Товариство 

пройшло процедуру лістингу, про проведення Загальних зборів; публікацію повідомлення 

про проведення Загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому виданні 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення на веб-сайті 

Товариства інформації, передбаченої Статутом Товариства та законодавством; 

3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком 

денним Загальних зборів у разі їх звернення;  

4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо питань, включених до 

проекту порядку денного, в тому числі щодо нових кандидатів до складу органів 

Товариства;  

5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів 

(проекти бюлетенів для голосування, журнали реєстрації тощо);  

6) підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення 

роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.  

5.3. Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в 

Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, створюється реєстраційна 

комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних 

зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Голова Реєстраційної 

комісії обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії до початку 

проведення реєстрації.  

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися 

депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 

депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання 

функцій реєстраційної комісії. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку  

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстру власників іменних 

цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня 

проведення Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну 

систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Вносити зміни до 

переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, 
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після його складення заборонено. 

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:  

1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у 

Загальних зборах, шляхом включення їх до переліку акціонерів, які зареєструвались для 

участі у Загальних зборах Товариства або приймає мотивоване рішення про відмову в 

реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах;  

2) веде облік документів наданих представниками акціонерів для підтвердження їх 

повноважень (в тому числі довіреностей) та перевірку наданих ними прав з 

відображенням у переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах 

Товариства;  

3) засвідчує та видає бюлетені для голосування та веде облік виданих бюлетенів з 

відображенням у переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах 

Товариства;  

4) визначає загальну кількість голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах;  

5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення 

Загальних зборів;  

6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів (про 

визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів) та доповідає про них 

Загальним зборам;  

7) передає на зберігання Корпоративному секретарю Товариства документи 

Загальних зборів (в тому числі, але не виключно: протокол про підсумки реєстрації 

учасників Загальних зборів (про визначення кворуму Загальних зборів); перелік 

акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства; реєстр 

власників іменних цінних паперів Товариства; документи що підтверджують отримання 

учасниками Загальних зборів бюлетенів для голосування; документи надані 

представниками акціонерів для підтвердження їх повноважень). 

5.4. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку 

голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 

голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається 

Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть 

передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема 

щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок 

голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів 

та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних 

зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства 

(в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які 

цього вимагають). 

Кількісний склад лічильної комісії  (тимчасової лічильної комісії) не може бути 

меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії  не можуть включатися особи, які 

входять або є кандидатами до складу органів Товариства, а також члени Ревізійної комісії 

Товариства. 

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:  

1) забезпечує проведення голосування на Загальних зборах;  

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування на Загальних 

зборах;  

3) здійснює збір бюлетенів у учасників Загальних зборів під час голосування з 

питань порядку денного, підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;  

4) складає протоколи про підсумки голосування по кожному питанню порядку 

денного та протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів, що 

підписуються всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку 

голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою 
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укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної 

комісії, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної 

установи;  

5) складає перелік акціонерів Товариства, які відповідно до чинного законодавства 

мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій; 

6) опечатує бюлетені, подані акціонерами (їх представниками), для голосування з 

питань порядку денного Загальних зборів та передає їх та інші документи Загальних 

зборів (в тому числі: протоколи про підсумки голосування по кожному питанню порядку 

денного; протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів; перелік 

акціонерів Товариства, які відповідно до чинного законодавства мають право вимагати 

здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій) на зберігання Корпоративному 

секретарю Товариства.  

5.5. Головуючого (голову) на Загальних зборів акціонерів обирає Наглядова рада 

Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів 

акціонерів.  

Голова Загальних зборів:  

1) керує роботою Загальних зборів;  

2) відкриває Загальні збори;  

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та 

контролює дотримання регламенту Загальних зборів;  

4) оголошує питання порядку денного Загальних зборів, надає слово доповідачам 

та позбавляє слова;  

5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;  

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних 

зборів,  оголошує підсумки голосування та рішення, прийнятті Загальними зборами;  

7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних 

зборів;  

8) оголошує Загальні збори закритими; 

9) підписує разом  із секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та 

інші документи Загальних зборів; 

10) здійснює інші дії, пов’язані з веденням Загальних зборів.   

5.6. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства, крім 

випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів. Функції 

секретаря Загальних зборів, як правило, виконує Корпоративний секретар Товариства. 

Секретар Загальних зборів: 

1) веде та складає протокол Загальних зборів; 

2) допомагає Голові Загальних зборів вести Загальні збори;  

3) приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до 

Загальних зборів;  

4) підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші 

документи Загальних зборів;  

5) здійснює інші дії, пов’язані з веденням Загальних зборів. 

 

 

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  

 

6.1. Участь у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 

6.2. На Загальних зборах також можуть бути присутні: 

1) Голова Правління Товариства;  

2) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів: 

- представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання акціонерам 
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відповідей на питання щодо аудиторського висновку);  

- посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; 

- представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу 

відповідно до Статуту Товариства; 

3) кандидати, внесені в бюлетені для голосування  з питань обрання до органів 

Товариства;  

4) члени Ревізійної комісії (для участі в обговоренні питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу); 

5) інші особи з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.  

6.3. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 

щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників 

або їх загальним представником.  

6.4. Акціонери можуть брати участь у Загальних  зборах особисто або через своїх 

представників. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може 

бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати 

довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм  

представникам.  

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути 

представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 

6.5. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином 

підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.  

6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана 

фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами,  які 

вчиняють нотаріальні дії,  а також може посвідчуватися депозитарною установою у 

встановленому  законодавством порядку.  Довіреність на право участі та голосування на 

Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами. 

6.7. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей,  

повинні бути легалізовані у порядку, встановленому чинним законодавством та 

міжнародними договорами України. Довіреність, викладена іноземною мовою, повинна 

бути перекладена на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на 

іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку. 

6.8. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не 

виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість 

свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних 

зборів, акціонер має право замінити свого представника на Загальних зборах, 

повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства (акціонерів, що 

скликають позачергові Загальні збори, у випадку, передбаченому пунктом 4.6 цього 

Положення), або взяти участь у них особисто.  

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників 

акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 

6.9. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у 

Загальних зборах таким чином:  

- від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у 

загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від 

імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;  

- особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має 

право особисто брати участь у загальних зборах:  

• з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до 

досягнення вісімнадцятирічного віку;  

• за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних 

зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;  
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• з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти 

років згідно із законодавством.  

6.10. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в 

загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.  

6.11. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у 

справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.  

 

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія 

проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних 

зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.  

7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

(учасників Загальних зборів) проводиться за місцем проведення Загальних зборів 

виключно у часовому проміжку  визначеному у повідомленні про їх проведення. На 

момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність або відсутність 

кворуму Загальних зборів.  

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється  на підставі:  

 переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (реєстру 

власників іменних цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три 

робочих дні  до дня  проведення Загальних зборів у порядку встановленому 

законодавством про депозитарну систему України;  

 документа, що ідентифікує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах, а 

саме: паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення 

на посаду та наявність необхідних повноважень (Статут, протокол, рішення, контракт), та               

паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи;  

 довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством, яка посвідчує 

повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи та 

документа, що ідентифікує особу (паспорт) представника.  

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 акціонерів Товариства. 

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, 

підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.  

7.4. Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації  видаються 

бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер 

(його представник) розписується про їх отримання.  

7.5. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників 

Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів), у 

якому зазначається:  

1) повне найменування, код ЄДРПОУ та місцезнаходження Товариства;  

2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;  

3) склад реєстраційної комісії;  

4) час початку та закінчення реєстрації учасників (акціонерів (їх представників) для 

участі) Загальних зборів;  

5) загальна кількість випущених Товариством акцій; 

6) загальна кількість голосуючих акцій; 

7) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах (реєстру власників іменних цінних паперів Товариства), 

складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів; 
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8) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та 

кількість належних їм голосів; 

9) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів; 

10) інша необхідна інформація.  

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів (визначення кворуму 

Загальних зборів) підписується всіма членами  реєстраційної комісії та додається до 

протоколу Загальних зборів.  

7.6. Акціонер (акціонери), які на дату складення переліку акціонерів, які мають 

право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, 

письмово повідомивши про це Правління (акціонерів, що скликають позачергові загальні 

збори, у випадку, передбаченому пунктом 4.6 цього Положення) до початку реєстрації 

акціонерів.  

7.7. Акціонери (їх представники), а також представники Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, які здійснюють нагляд, мають бути попереджені за 

особистим підписом Правлінням Товариства про відповідальність за розголошення 

інформації з обмеженим доступом (включаючи інсайдерську інформацію), отриманої 

ними під час здійснення нагляду.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 

8.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж  визначено в 

повідомленні про проведення Загальних зборів.  

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови  реєстраційної комісії про 

результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори 

мають кворум (правомочні), за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх 

представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих 

акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на 

момент закінчення реєстрації акціонерів для участі акціонерів у Загальних зборах 

Товариства. У разі відсутності  кворуму, Загальні збори визнаються такими, що не 

відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори. 

8.3. На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов'язаний 

проінформувати акціонерів про:  

• присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та 

Правління Товариства;  

• присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами (їх представниками);  

• порядок проведення Загальних зборів.  

8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності 

сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Загальних 

зборів. У разі прийняття головою Загальних зборів рішення про неможливість початку 

роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити 

місце проведення Загальних зборів.  

8.5. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд кожне питання 

порядку денного Загальних зборів та ставить на голосування проекти всіх рішень з 

питання порядку денного, що розглядається. Питання виносяться в тій послідовності, в 

якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.  

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань 

порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку 

денного буде віддано не менше ¾ (трьох чвертей) голосів акціонерів, які зареєструвалися 

для участі у Загальних зборах.  
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Перед початком голосування голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) 

пояснює акціонерам порядок голосування.  

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому 

не надається.  

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку 

денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення 

перерви у ході загальних зборів до наступного дня. 

Загальні збори тривають до завершення розгляду та голосування з усіх питань 

порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати 

голосування та прийняті рішення.  

8.6. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву 

до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 

та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься 

наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не 

проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних 

зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні 

збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення 

Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних 

зборів не може перевищувати трьох. 

8.7. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови 

Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу 

не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Питання ставляться 

доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (шляхом надання записок секретарю 

Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити 

оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). 

8.8. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує 

про їх закриття.  

 

9. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
 

9.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства 

належить: 

9.1.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства; 

9.1.2. внесення змін до Статуту Товариства; 

9.1.3. прийняття рішення по зміну розміру (збільшення чи зменшення) Статутного 

капіталу Товариства; 

9.1.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

9.1.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;  

9.1.6. прийняття рішення про розміщення акцій; 

9.1.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

9.1.8. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, 

Правління, Ревізійну комісію Товариства, порядок розподілу прибутку і збитків 

Товариства, а також внесення змін до них;  

9.1.9. затвердження річного звіту Товариства; 

9.1.10. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством; 

9.1.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім 

випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством;  

9.1.12. прийняття рішення про форму існування акцій;  

9.1.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством, та способу їх виплати; 
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9.1.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; 

9.1.15. 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 договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради; 

9.1.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за 

винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом Товариства 

9.1.17. обрання членів Ревізійної комісії;  

9.1.18. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Ревізійної комісії;  

9.1.19. затвердження висновків Ревізійної комісії; 

9.1.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень; 

9.1.21. прийняття рішення про виділ (виділення) та припинення (злиття, 

приєднання, поділ, перетворення) Товариства, крім випадку, якщо здійснюється 

приєднання до Товариства, та Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій 

товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до 

Статуту Товариства, пов’язаних із змінами прав його акціонерів;  

9.1.22. прийняття рішення 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;  

9.1.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 

Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства; 

9.1.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 

9.1.25. обрання комісії з припинення Товариства;  

9.1.26. прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення 

Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 

його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході 

поточної господарської діяльності Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення 

про попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть ним вчинятися 

протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 

сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів 

повинні застосовуватися положення, встановленні законодавством та пунктами 10.7 та 

10.8 цього Положення;  

9.1.27. затвердження річних звітів дочірніх підприємств Товариства; 

9.1.28. затвердження розміру щорічних відрахувань для формування Резервного 

капіталу. 

Повноваження з вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції 

Загальних зборів акціонерів Товариства не можуть бути передані для вирішення іншим 

органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 

законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. 

9.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх 

питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами 

акціонерів до компетенції Наглядової ради та Правління Товариства у разі включення їх 

до порядку денного. 

 

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ  

 

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 

питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім 
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проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства 

мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату 

складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених 

законодавством.  

10.2. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх  питань  

порядку денного, винесених на голосування.  

10.3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

виключно  з використанням бюлетенів для голосування.  

10.3.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен 

містити:  

1) повне найменування Товариства;  

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;  

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;  

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", 

"утримався");  

5) застереження про те, що бюлетень (кожен аркуш бюлетеня) має бути підписаний 

акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові 

акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 

акціонером.  За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;  

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за 

наявності) та кількості голосів, що йому належать. 

10.3.2. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або 

Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та 

по батькові (за наявності) кандидата (кандидатів). При проведенні голосування з питання 

обрання членів Наглядової ради до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти 

прізвища відповідного кандидата обов’язково включається інформація про те, чи є 

запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) (із зазначенням 

інформації про цього акціонера або акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на 

посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. 

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 

1) повне найменування Товариства;  

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;  

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них 

відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку; 

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, 

яку він віддає за кожного кандидата; 

5) застереження про те, що бюлетень (кожен аркуш бюлетеня) має бути підписаний 

акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові 

акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є 

акціонером.  За відсутності таких реквізитів  і підпису  бюлетень вважається недійсним;  

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

10.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою 

не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання 

кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати 

проведення Загальних зборів акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

на вимогу акціонерів у випадках відмови Наглядової ради в проведенні Загальних зборів 

на вимогу акціонерів, що володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - 

акціонерами, які цього вимагають.  

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки 

бюлетеня нумеруються. Бюлетень для голосування (кожен аркуш бюлетеня) 
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засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії під час їх видачі. 

10.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; 

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.  

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо 

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів ніж йому 

належить за таким голосуванням. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим 

пунктом Положення, не враховуються під час підрахунку голосів. 

10.6. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного 

питання акцій, приймаються рішення з питань, вказаних у пунктах 9.1.2-9.1.6, 9.1.21, 

9.1.22 цього Положення. 

10.7. Рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє 

надання згоди на 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 

Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

10.8. Рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє 

надання згоди на 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. 

10.9. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього 

питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися 

для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.  

10.10. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали 

найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени органу 

Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно 

за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного 

голосування. 

10.11. З інших питань, не вказаних в пункті 10.6, 10.8 - 10.10 цього Положення, 

рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, 

крім випадків, коли законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням не 

встановлено інше. 

10.12. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування.  

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) 

зазначаються: 

1) повне найменування Товариства; 

2) дата проведення голосування; 

3) питання, винесене на голосування;  

4) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту 

рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; 

5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 

6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: 
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1) повне найменування Товариства; 

2) дата проведення голосування; 

3) питання винесене на голосування; 

4) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу  Товариства; 

5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 

6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 

Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії 

Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, а у разі передачі повноважень 

лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, 

зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, представником цієї депозитарної 

установи та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 

10.13. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення 

протоколу про підсумки голосування  з відповідного питання порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства.  

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких 

проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування 

доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення  на 

власному веб-сайті Товариства. 

10.14. Після складення протоколу про підсумки голосування з відповідного 

питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства бюлетені для 

голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження 

лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності але не 

більше чотирьох років. 

 

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  

 

11.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки 

голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних 

зборів акціонерів Товариства, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.  

11.2. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з 

моменту закриття Загальних зборів,  підписується головою і секретарем Загальних зборів, 

підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління 

Товариства. 

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:  

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;  

2) дату складення переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах;  

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах;  

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з 

усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного 

питання);  

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань 

порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);  

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;  

7) склад тимчасової лічильної комісії; 

8) склад лічильної комісії;  

9) порядок денний загальних зборів;  

10) основні тези виступів;  

11) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);  

12) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного 
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питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.  

11.3. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за 

достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін  до 

Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін до них.  

11.4. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються Корпоративним 

секретарем Товариства в спеціально визначеному Товариством приміщенні протягом 

всього строку діяльності Товариства.  

11.5. Разом із кожним протоколом Загальних зборів зберігаються оригінали 

протоколів засідань реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії,  лічильної комісії, 

перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, 

бюлетені для голосування, оригінали друкованих видань  з повідомленням про проведення 

Загальних зборів, поштові реєстри відправки повідомлень акціонерам Товариства про 

скликання Загальних зборів та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства.  

11.6. Виписки з протоколів Загальних зборів оформляються Корпоративним 

секретарем або Головою Правління Товариства та засвідчуються їх підписами та 

печаткою Товариства із зазначенням дати її оформлення.  

11.7. Копія протоколу Загальних зборів, завірена підписом уповноваженої особи 

Товариства  повинна бути  надана на письмову  вимогу будь-якого акціонера в порядку, 

передбаченому чинним законодавством.  

11.8. Ознайомлення із документами, зазначеними в пункті 11.4 Положення, 

отримання їх копій або виписок з них здійснюється з дозволу Голови Правління 

Товариства Корпоративним секретарем Товариства, у випадках, передбачених 

законодавством України. Особа, яка ознайомилась з документами, отримала копію будь – 

якого із зазначених документів або виписку з документів розписується в Журналі 

отримання копій документів та виписок з документів Товариства.  

___________________________ 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до 

Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні 

товариства», інших законодавчих актів України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі - Товариство). 

1.2.  Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, регламентує 

порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства, а також права, 

обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства. 

1.3. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» від __травня 2016 року (Протокол № __) та є новою редакцією 

Положення про Наглядову раду, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів 

Товариства 10 квітня 2013 року (Протокол № 23). 

1.4. Якщо в процесі роботи Наглядової ради Товариства виникнуть відносини, не 

врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного 

законодавства України і Статуту Товариства. 

1.5. У разі якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін  до 

Статуту Товариства будь-які з норм цього Положення будуть суперечити чинному 

законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що 

втратили силу. 

До внесення відповідних змін до Положення при вирішенні питань, які були 

врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного 

законодавства України та/або Статуту Товариства. 

1.6. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення 

про внесення змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

2.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в 

межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та чинним 

законодавством України, контролює і регулює діяльність Правління Товариства. 

2.2. Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів 

Товариства. Жоден з органів Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, не 

вправі давати вказівки та завдання Наглядовій раді Товариства. Рішення Загальних зборів 

акціонерів Товариства обов’язкові для Наглядової ради Товариства. 

2.3. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання діяльності Товариства, за 

винятком тих, що віднесені законодавством України, Статутом Товариства до компетенції 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ  

ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення 

Загальних зборів акціонерів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів 

Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються 

обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її 

кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.  

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу 
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Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси 

(далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради 

Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений 

таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 

разів. 

3.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства 

мають акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не 

може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства.  

Пропозиція акціонера про висування нових кандидатів до складу Наглядової ради 

Товариства надсилається листом на адресу Товариства або подається (вноситься) 

безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за 7 (сім) днів до 

дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і повинна містити: 

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), паспортні дані, адреса реєстрації 

акціонера – фізичної особи/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – 

реєстраційний номер або його аналог), місцезнаходження акціонера – юридичної особи, який 

її вносить; 

2) кількість, тип та/або клас акцій, якими володіє акціонер; 

3) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кожного кандидата для обрання до складу 

Наглядової ради Товариства; 

4) інформація чи є запропонований кандидат акціонером (із зазначенням кількості, 

типу та/або класу акцій, що належать кандидату) або представником акціонера (акціонерів) (із 

зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або про те, що кандидат 

пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Якщо 

запропонований кандидат є представником акціонера (акціонерів) пропозиція подається 

(вноситься) разом із належним чином завіреною копією довіреності, виданої цим(и) 

акціонером (акціонерами) представнику. 

До пропозиції додаються письмові заяви кожного з кандидатів - згода на висування  

кандидатом і обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості про кожного 

кандидата, а саме: рік народження; кількість, тип та/або клас належних йому акцій 

Товариства; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі 

та орган, що його видав; місце роботи та посаду(и), яку(і) він обіймає наразі та посади, які він 

обіймав протягом останніх п'яти років; місце проживання або місце перебування; наявність 

(відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати 

певні посади та/або займатись певною діяльністю; інформацію чи він є афілійованою особою 

Товариства; інформацію про акціонерів Товариства, що є його афілійованими особами, а 

також іншу інформацію, визначену діючим законодавством України. Зазначені заява 

кандидата та відомості про нього мають бути підписані особисто кандидатом. 

Пропозиція підписується акціонером – фізичною особою або керівником акціонера – 

юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою  юридичної 

особи (за наявності). До пропозиції обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах 

акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана депозитарною 

установою. У разі підписання пропозиції представником акціонера(ів) до пропозиції 

додаються документи, що засвідчують його повноваження. 

3.3. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – 

представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а 

новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством 

письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є 

відповідний член Наглядової ради.   

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно 

містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну 

відкликаного. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті 
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протягом одного робочого дня після його отримання. 

Повідомлення надсилається листом на адресу за місцезнаходженням Товариства або 

подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі. Разом із 

повідомленням про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) 

Товариству обов’язково надсилається (подається) належним чином завірена копія довіреності, 

виданої цим(и) акціонером (акціонерами) представнику, письмова заява представника про 

згоду на призначення членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера 

(акціонерів), відомості про представника перелік яких визначено абзацом третім пункту 3.2. 

цього Положення та виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, що підтверджує його 

право власності на акції Товариства, видана депозитарною установою. Зазначені заява 

представника та відомості про нього мають бути підписані особисто представником. 

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, 

може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законодавством, мають право на 

ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів, зазначеними в абзаці другому цього 

пункту. 

3.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту 

Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та  дотримуючись  умов цивільно-

правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової 

ради – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, виданої йому 

цим(и) акціонером (акціонерами).  Зазначений  договір або контракт від імені Товариства 

підписує Голова Правління або інша уповноважена  Загальними зборами акціонерів особа, на 

умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір 

може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової 

ради припиняється у разі припинення його повноважень. 

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства 

та/або Ревізійної комісії Товариства. 

3.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає  6 (шість) осіб.  

3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 

половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада Товариства не може 

приймати рішень, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У цьому випадку Товариство 

протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для 

обрання всього складу Наглядової ради Товариства.  

3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за 

рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за 

умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі 

рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається 

Загальними зборами акціонерів щодо всіх членів Наглядової ради простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не 

застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу 

Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства. 

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових 

членів. 

Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень 

приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 

3.9. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена 

Наглядової ради Товариства припиняються з одночасним припиненням договору (контракту), 

укладеного з ним: 

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 

тижні; 

2) в разі неможливості виконання обов’язків  члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
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3) в разі набрання законної сили вироком або рішення суду, яким його засуджено до 

покарання, яке виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 

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

померлим; 

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена 

наглядової ради, який є представником акціонера. 

3.10. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, 

Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про обрання 

(переобрання) або припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів 

Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства 

рішення про обрання нових членів Наглядової ради. 

 

 

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить: 

4.1.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства, в тому числі річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), а також змін 

до них, у разі якщо вони у вартісному виразі становлять більше ніж 20 відсотків, планів 

інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;  

4.1.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та  

цим Положенням, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, 

в тому числі Положення про Корпоративного секретаря Товариства, а також внесення змін до 

них;  

4.1.3. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а 

також внесення змін до них; 

4.1.4. підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів 

акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, затвердження повідомлення про 

проведення Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення  про включення пропозицій до 

порядку денного, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження 

форми та тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах,  крім випадків скликання 

акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;  

4.1.5. обрання головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря 

Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових 

Загальних зборів акціонерів; 

4.1.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів 

акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; 

4.1.7. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд 

Загальних зборів акціонерів, та підготовка по ним рекомендацій, висновків чи проектів рішень 

для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства; 

4.1.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

4.1.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій, випуск Товариством векселів, за винятком розміщення цінних паперів та/або випуску 

векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 

4.1.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, 

цінних паперів, а також векселів, випуск яких здійснено Товариством;  

4.1.11. прийняття рішення про надання Товариством гарантій про викуп боргових 

цінних паперів Товариства; 

4.1.12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених 

законодавством;  

4.1.13. обрання (призначення) та припинення повноважень Голови Правління; обрання 

та припинення повноважень заступника Голови Правління та членів Правління Товариства; 

дострокове припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління, членів 
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Правління Товариства;  

4.1.14. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником 

та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення 

дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;  

4.1.15. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена 

Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде 

здійснювати повноваження Голови Правління Товариства;  

4.1.16. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 

з ними; 

4.1.17. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства з 

огляду на норми законодавства та Статуту;  

4.1.18. затвердження кількісного складу Ради Корпоративного пенсійного фонду, 

обрання та припинення повноважень її членів; 

4.1.19. обрання реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії, за 

винятком випадків, встановлених законодавством;  

4.1.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством;  

4.1.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у них 

відповідно до законодавства;  

4.1.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, 

асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних 

осіб;  

4.1.23. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого товариства, 

затвердження передавального акту та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству 

належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується та приєднання не 

спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із змінами прав 

його акціонерів;  

4.1.24. прийняття рішень про вчинення, про надання згоди на вчинення Товариством 

значних правочинів; 

4.1.25. прийняття рішення про вчинення, про надання згоди на вчинення Товариством 

правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує суму 

еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, 

встановленого на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі якщо правочин передбачає 

придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, прав 

інтелектуальної власності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, 

становить до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

4.1.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій;  

4.1.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його 

послуг; 

4.1.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру 

оплати його послуг;  

4.1.29.  прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає 

Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її послуг; 
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4.1.30. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій 

особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до 

законодавства; 

4.1.31. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка 

уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення до 

неї змін; 

4.1.32. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, 

Корпоративного пенсійного фонду, затвердження їх положень та статутів (відповідно), а 

також внесення змін до них; 

4.1.33. призначення і припинення повноважень посадових осіб органів управління 

дочірніх підприємств, філій та представництв.  

4.1.34. надання Голові Правління Товариства попередньої згоди на укладення 

(підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших 

юридичних дій у випадках, встановлених Статутом Товариства та/або цим Положенням; 

4.1.35. погодження рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень 

Правління Товариства Голові Правління Товариства; 

4.1.36. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства 

та внесення змін до них; 

4.1.37. погодження умов проекту колективного договору Товариства, змін і доповнень 

до нього; 

4.1.38. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства; 

4.1.39. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства; 

4.1.40. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління; 

4.1.41. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства; 

4.1.42.  призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення 

повноважень Корпоративного Секретаря Товариства; 

4.1.43. прийняття рішення про утворення комітету з питань аудиту, комітету з питань 

визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень;  

4.1.44. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 

аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою 

радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові 

комітету з питань аудиту; 

4.1.45. ухвалення рішення про участь та/або про припинення участі Товариства 

(зокрема, придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі при придбанні та/або 

відчуженні будь-яким чином акцій або часток) в інших суб’єктах господарювання; 

4.1.46. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу 

або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції; 

4.1.47. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або 

запровадження нового виду діяльності Товариства;  

4.1.48. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) 

доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на день прийняття 

рішення про укладання договору (угоди);  

4.1.49. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства; 

4.1.50. прийняття рішень про надання або отримання Товариством фінансової позики; 

4.1.51. прийняття рішень про придбання Товариством боргових цінних паперів (в т.ч. 

векселів) емітованих (випущених) іншими суб’єктами господарювання; 

4.1.52. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення 

платоспроможності) Товариства; 

4.1.53. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на 
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суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом 

Національного Банку України, встановленого на день прийняття рішення; 

4.1.54. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно 

від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство 

не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності; 

4.1.55. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, 

направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе 

Товариством зобов’язань третіх осіб. 

4.1.56. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 

4.1.57. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

4.2. Питання, зазначені в пунктах 4.1.1 – 4.1.32, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.39, 4.1.40, 4.1.42 - 

4.1.46, 4.1.48 - 4.1.57, цього Положення відносяться до виключної компетенції Наглядової 

ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню.  

4.3. Для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, Наглядова рада 

може залучати експертів. У цьому випадку оплата послуг експертів здійснюється за рахунок 

Товариства. 

4.4. Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції має право приймати 

рішення, обов’язкові для виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов’язкові 

до виконання розпорядження.  

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

5.1. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються колегіально на її засіданнях або 

шляхом проведення заочного голосування (опитування). 

5.2. Організовує роботу Наглядової ради Товариства та головує на її 

засіданнях/виносить на заочне голосування (опитування) Голова Наглядової ради Товариства. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа 

обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства 

простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Голова 

Наглядової  ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та цим 

Положенням. 

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх 

повноважень та обов’язків його повноваження та обов’язки виконує заступник Голови 

Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю 

голосів від кількісного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

5.3. Голова Наглядової ради: 

а) організовує роботу Наглядової ради Товариства; 

б) скликає та проводить  засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства; 

в) головує на засіданнях/виносить питання на заочне голосування (опитування) 

Наглядової ради Товариства; 

г) приймає рішення щодо вибору організаційної форми роботи (засідання/заочне 

голосування (опитування)) Наглядової ради Товариства; 

д) здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради 

Товариства. 

5.4. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів 

засідань/заочних голосувань (опитувань), оформлення, направлення повідомлень про 

проведення засідання/заочного голосування (опитування), опитувальних листів та інших 

документів Наглядової ради Товариства здійснює Корпоративний Секретар Товариства.  

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою 

Товариства. У разі тимчасової відсутності Корпоративного секретаря (відпустка, відрядження, 
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тимчасова непрацездатність та т.і.) Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка 

виконує його обов’язки. 

5.5. Засідання/заочні голосування (опитування)  Наглядової ради проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на квартал.  

5.6. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого 

голосу можуть брати участь представники профспілкового органу, який підписав колективний 

договір від імені трудового колективу. 

5.7. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих 

питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління Товариства та/або його 

заступник та/або члени Правління Товариства. 

5.8. На засіданні Наглядової ради Товариства рішення приймаються шляхом 

відкритого голосування. Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з 

використанням опитувального листа з питань порядку денного, форма якого визначена у 

Додатку 1 до цього Положення. У разі необхідності опитувальний лист складається 

двомовним: українською мовою та іншою мовою, якою володіє член Наглядової ради 

Товариства. 

5.9. Про проведення засідання/заочного голосування (опитування) члени Наглядової 

ради Товариства повідомляються Корпоративним секретарем Товариства персонально не 

менш ніж за 3 (три) робочих дні до дати засідання/заочного голосування (опитування) 

Наглядової ради Товариства. Засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо в ньому взяли 

участь всі члени Наглядової ради Товариства.  

Повідомлення про проведення засідання/заочного голосування (опитування) має 

містити такі дані: 

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 

2) вказівку на організаційну форму проведення (засідання/заочне голосування 

(опитування)); 

3) дату проведення, у разі заочного голосування (опитування) також кінцевий строк 

приймання опитувальних листів; 

4) порядок денний засідання/заочного голосування (опитування); 

5) перелік інформації (матеріалів), що надається членам Наглядової ради. 

Повідомлення має бути підписано Головою Наглядової ради, а в разі його тимчасової 

відсутності - особою, що виконує його обов’язки. 

5.10. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради 

Товариства членам Наглядової ради надаються проекти рішень Наглядової ради Товариства з 

кожного питання порядку денного засідання, а також всі матеріали, необхідні для прийняття 

рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.  

У разі проведення заочного голосування (опитування) одночасно із повідомленням 

кожному члену Наглядової ради направляється опитувальний лист з питань порядку денного 

заочного голосування (опитування), а також всі матеріали, необхідні для прийняття рішень з 

питань порядку денного заочного голосування (опитування). 

5.11. На засіданні Наглядової ради Товариства не може розглядатися питання, не 

включене до порядку денного, за винятком випадків, коли на засіданні присутні всі члени 

Наглядової ради та рішення з такого питання буде прийнято одноголосно. 

5.12. Члени Наглядової ради можуть одержувати інформацію, що стосується питань 

винесених на розгляд Наглядової ради, у посадових осіб Товариства й у доповідачів, 

зазначених у порядку денному. 

5.13. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру 

необхідності і скликаються/проводяться Головою Наглядової ради: 

-     з власної ініціативи; 

-     на вимогу членів Наглядової ради; 

-     на вимогу Правління Товариства або його Голови, заступника або члена; 

-     на вимогу Ревізійної комісії Товариства. 
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5.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може 

передавати власні повноваження іншій особі. У разі неможливості прийняття членом 

Наглядової ради безпосередньої участі у Засіданні Наглядової ради, така особа зобов'язана 

повідомити про це Корпоративного Секретаря до початку засідання Наглядової ради.  

5.15. Засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства є 

правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її складу. 

5.16. Кожен член Наглядової Ради Товариства при голосуванні має один голос.  

5.17. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного 

засідання/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від 

кількісного складу Наглядової ради Товариства, що мають право голосу і оформляються 

протоколами. 

5.18. У разі проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства, при заповненні опитувального листа членом Наглядової ради, має залишитись не 

закресленим тільки один із можливих варіантів для голосування («ЗА», «ПРОТИ», 

УТРИМАВСЯ») з кожного проекту рішення з кожного з питань порядку денного. 

Заповнений опитувальний лист має бути обов’язково підписаний членом Наглядової 

ради Товариства із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові (за наявності).  

Не підписаний опитувальний лист, а також опитувальний лист, отриманий 

Товариством пізніше кінцевого строку, що вказаний в ньому, є недійсним та не враховується 

при визначенні правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та 

підведення підсумків голосування.  

Заповнений та підписаний опитувальний лист має бути наданий членом Наглядової 

ради Товариству у строк, зазначений в опитувальному листі, Корпоративному секретарю 

Товариства в оригіналі, шляхом факсимільного зв’язку або надсилається на електронну 

адресу, що зазначені в опитувальному листі (із наступним направленням оригіналу 

опитувального листа на адресу зазначену в опитувальному листі). 

Отримані Товариством опитувальні листи зберігаються разом із протоколом  заочного 

голосування (опитування) Наглядової ради. 

5.19. Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту 

підведення підсумків голосування/заочного голосування (опитування). 

За результатами проведення засідання/заочного голосування (опитування) Голова 

Наглядової ради (головуючий на засіданні) та Корпоративний Секретар складають 

відповідний протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради. 

Протокол засідання/заочного голосування (опитування)  Наглядової ради підписується 

Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – головуючим на засіданні Наглядової 

ради) і Корпоративним Секретарем Товариства. У разі якщо протокол складається з кількох 

аркушів, сторінки протоколу нумеруються та прошиваються Корпоративним секретарем.  

Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні Наглядової ради) та Корпоративний 

секретар несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі. 

5.20. Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства оформляється протягом 5 (п’яти) днів після дня проведення засідання/заочного 

голосування (опитування) Наглядової ради Товариства.  

5.21. У протоколі засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради 

Товариства обов’язково зазначаються: 

 дата проведення засідання/заочного голосування (опитування); 

 особи, які брали участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні); 

 правомочність засідання/заочного голосування (опитування) із зазначенням 

кількості членів Наглядової ради, які прийняли участь у засіданні/заочному голосуванні 

(опитуванні);  

 порядок денний засідання/заочного голосування (опитування); 

 питання та проекти рішень з питань, що винесені на голосування, та підсумки 

голосування з кожного питання; 

 зміст прийнятих рішень. 
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5.22. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для 

виконання Правлінням та/або іншими посадовими особами та працівниками Товариства. 

5.23. Про прийняті заочним голосуванням (опитуванням) рішення, Корпоративний 

секретар доводить до відома членів Наглядової ради Товариства шляхом направлення їм копії 

протоколу  заочного голосування (опитування) в строк не пізніше як за 2 (два) дні з моменту 

оформлення (підписання) протоколу. 

Корпоративний секретар забезпечує доведення рішень Наглядової ради Товариства до 

їх виконавців, контрагентів Товариства у вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного 

рішення. Виписку із протоколу підписує Голова Наглядової ради та Корпоративний Секретар. 

Особа, яка отримала виписку із протоколу розписується в Журналі отримання  виписок з 

документів Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою 

Товариства, здійснює Корпоративний секретар Товариства. 

5.24. Всі протоколи засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради 

Товариства оформлюються окремими документами, що нумеруються, прошиваються та 

підписуються в порядку визначеному Статутом Товариства та цим Положенням і 

зберігаються Товариством (Корпоративним Секретарем) з урахуванням вимог чинного 

законодавства України. Корпоративний секретар Товариства обов’язково веде спеціальний 

журнал для реєстрації протоколів засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради 

Товариства, де вказуються дата проведення засідання/заочного голосування (опитування), 

номер протоколу і порядок денний. 

5.25. Протоколи засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства, 

їх копії або виписки з протоколів повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів 

Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства на їх 

вимогу, якщо інше не передбачено законодавством України. 

5.26. Ознайомлення із документами, зазначеними в п. 5.25 цього Положення, 

отримання їх копій або виписок з них, іншими особами здійснюється з дозволу Голови 

Правління Товариства  Корпоративним секретарем Товариства, у випадках, передбачених 

законодавством України. 

 

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

6.1.  Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначаються Статутом 

Товариства, цим Положенням, актами законодавства, договором або контрактом, що 

укладається з кожним із них, а членів Наглядової ради Товариства – представників акціонера 

(акціонерів) також довіреностями, виданими їм цим(и) акціонером (акціонерами). 

6.2. Члени Наглядової ради мають право:  

1) вимагати та отримувати для ознайомлення від посадових осіб Товариства повну, 

достовірну та своєчасну інформацію, роз’яснення та будь-які документи, що стосуються 

діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його 

філій та представництв;  

2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні, голосувати (в тому числі, але не 

виключно, утримуватись від голосування) з питань порядку денного засідання/заочного 

голосування (опитування)  Наглядової ради Товариства;   

3) вимагати скликання засідання/проведення заочного голосування (опитування) 

Наглядової ради Товариства;  

4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, за умови 

прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.  

6.3.     Члени Наглядової ради зобов'язані:  

1) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  

2) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів;  
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3) особисто приймати участь у засіданнях/заочних голосуваннях (опитуваннях) 

Наглядової ради Товариства;  

4) завчасно (до початку засідання) Наглядової ради повідомляти Корпоративного 

Секретаря Товариства про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням 

причин відсутності; 

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, 

безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну 

та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена 

Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати 

її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  

6) завчасно готуватися до засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової 

ради Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання/заочного голосування 

(опитування) матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності 

отримувати консультації фахівців тощо. 

6.4.   За порушення чинного законодавства України, або положень Статуту та/або 

інших внутрішніх документів Товариства члени Наглядової ради Товариства можуть бути 

притягнуті до відповідальності згідно з умовами договорів або контрактів  з Товариством і 

нормами чинного законодавства України. 

6.5.  Підстави притягнення членів Наглядової ради до відповідальності встановлюється 

умовами договорів або контрактів з Товариством, нормами чинного законодавства України, 

Статутом та внутрішніми документами Товариства. 

 

_________________________ 
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Додаток №1 

до Положення про Наглядову раду 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

 

 

Наглядова рада 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 
з питань порядку денного заочного голосування (опитування)  

Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

«___»._________________20___ 

 

 

Питання 1. ______________________________________________________________________ 
       (формулювання питання) 

Рішення: ________________________________________________________________________ 
    (формулювання проекту рішення з питання, що винесене на заочне голосування (опитування))  

 

 

ЗА  ПРОТИ  УТРИМАВСЯ 

(залишити не закресленим обраний варіант відповіді) 

 

 

Заповнений та підписаний опитувальний лист надсилається по факсу (___) _________, 

або на електронну адресу ___________, або в оригіналі у строк не пізніше 17 годин 00 хв. за 

місцевим часом ____ ___________20___ р. 

Опитувальний лист, що надійшов після вказаної кінцевої дати отримання 

опитувального листа, визнається недійсним та не враховується при визначенні 

правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та підведення 

підсумків голосування. 

Оригінал опитувального листа необхідно направити за адресою: 

_________________________________________________________________________. 

 

 

Член Наглядової ради 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» _________________________________ /___________________ 
                                                                                     (Прізвище, ім’я по батькові (за наявності))     (підпис) 

 

 

 

Опитувальний лист є недійсним без підпису члена Наглядової ради 



Додаток до Протоколу № 29 річних 

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН  

СТИРОЛ» від 24 травня 2016 року 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

Протокол №  __  від __ травня 2016 року 

 

Голова річних загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

_____________ Павлючук С.М.  

                                                                                М.П. 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО ПРАВЛІННЯ  
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 рік 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та 

Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших 

законодавчих актів України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі – Товариство). 

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, регламентує 

порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, 

обов’язки та відповідальність Голови Правління, заступника Голови Правління та членів 

Правління Товариства.  

1.3. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» від __ травня 2016 року (Протокол № __) та є новою редакцією 

Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства                

01 квітня 2014 року (протокол № 25). 

1.4. Якщо в процесі роботи Правління Товариства виникнуть відносини, не 

врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного 

законодавства України і Статуту Товариства.  

1.5. У разі якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін до 

Статуту Товариства будь-які з норм цього Положення будуть суперечити чинному 

законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що 

втратили силу. 

До внесення відповідних змін до Положення при вирішенні питань, які були 

врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного 

законодавства України та/або Статуту Товариства. 

1.6. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. 

Рішення про внесення змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів 

Товариства. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ  

 

2.1. Правління Товариства (надалі – Правління) є колегіальним виконавчим 

органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує 

виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.  

2.2. Завдання Правління полягає в здійсненні керівництва поточною діяльністю 

Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та 

політики Товариства.  

2.3. Правління вирішує всі питання пов’язані з поточною господарською 

діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, Статутом 

Товариства та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції 

Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 

2.4. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, а також рішеннями, що приймаються Загальними 

зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства. 

2.5. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. 

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, цим 

Положенням та законодавством України. 

2.6.    До компетенції Правління належить:  
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2.6.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для 

їх виконання; 

2.6.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; 

2.6.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам 

акціонерів; 

2.6.4. подання пропозицій Наглядовій раді щодо визначення складу, джерел 

формування та порядку використання коштів фондів Товариства; 

2.6.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, 

передбаченому Статутом Товариства та законодавством;  

2.6.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, еквівалентну від 500 000 (п’ятсот тисяч) до  1 000 000 

(одного мільйона) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого 

на дату укладання договору (угоди). Правління не має право ділити предмет договору 

(угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення 

необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради про 

укладення Товариством договору (угоди) згідно зі Статутом Товариства та цим 

Положенням. 

2.6.7. Правління Товариства вправі також приймати рішення з інших питань 

діяльності Товариства за рішенням(и) Загальних зборів акціонерів Товариства та/або 

Наглядової Ради Товариства.  

2.7. Повноваження, передбачені пунктами 2.6.1., 2.6.2., 2.6.4. - 2.6.6. цього 

Положення відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на 

розгляд одноособово Голові Правління Товариства. 

2.8. Голова Правління виконує функції Голови колегіального виконавчого органу 

Товариства та керує його роботою. 

2.9. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження,  

тимчасова непрацездатність та т.і.) його повноваження та обов’язки здійснює на підставі 

наказу заступник Голови Правління або один із членів Правління. 

2.10.    Голова Правління:  

2.10.1. представляє інтереси Товариства перед третіми (іншими) особами, в тому 

числі, але не виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого 

самоврядування, інших суб’єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, 

органах нотаріату, в органах державної виконавчої служби України, правоохоронних 

органах, в усіх судах загальної юрисдикції України та перед іншими особами; 

2.10.2. вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї 

компетенції, наданої йому законодавством України, Статутом Товариства та/або цим 

Положенням; 

2.10.3. від імені Товариства вчиняє правочини, укладає, змінює та припиняє 

договори (угоди, додаткові угоди), підписує первинні, платіжні, фінансові та інші 

документи, що складаються в процесі здійснення господарської діяльності Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, цим Положенням, іншими 

нормативними документами Товариства; 

2.10.4. укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди, в тому числі і 

мирової угоди) на суму, еквівалентну до 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США за курсом 

Національного банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди). Голова 

Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет 

відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних 

зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління про укладення Товариством договору 

(угоди) згідно зі Статутом Товариства та цим Положенням; 

2.10.5. видає іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства 

перед особами, зазначеними в пункті 2.10.1. цього Положення, та на вчинення дій в межах 

наданих йому повноважень; 
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2.10.6. організовує роботу Правління, головує на його засіданнях, забезпечує 

ведення протоколів засідань Правління; 

2.10.7. контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання 

Правління, Наглядової ради, на Загальні збори акціонерів Товариства; 

2.10.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради 

та Правління Товариства; 

2.10.9. може надавати на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатури 

заступника Голови Правління та членів Правління; 

2.10.10. видає накази, затверджує внутрішні нормативні документи, в тому числі 

положення та інструкції, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які 

пов’язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких 

відноситься до компетенції інших органів управління Товариства; 

2.10.11. забезпечує виконання податкових зобов’язань Товариства та зобов’язань 

Товариства перед контрагентами, вирішує питання ліквідації дебіторської та 

кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить діючому законодавству; 

2.10.12. затверджує посадові інструкції працівників; 

2.10.13. здійснює прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників 

Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення в порядку, 

установленому законодавством України; 

2.10.14. забезпечує розробку, укладення (після погодження проекту  Наглядовою 

радою) та виконання колективного договору; 

2.10.15. організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність 

Товариства, несе відповідальність за її достовірність; 

2.10.16. здійснює контроль за раціональним та економним використанням 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства; 

2.10.17. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства та 

дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища; 

2.10.18. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства; 

2.10.19. відкриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та 

інші рахунки, а також розпоряджається коштами, що знаходяться на рахунках Товариства; 

2.10.20. розпоряджається майном та іншими активами Товариства в межах 

наданих йому повноважень; 

2.10.21. несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки на 

виробництві; 

2.10.22. представляє Правління на Загальних зборів акціонерів Товариства; 

2.10.23. оголошує звіт Правління Товариства про результати роботи Правління 

перед Загальними зборами  акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 

2.10.24. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

2.10.25. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства 

(крім Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління, та інших осіб, 

винагороду  яким згідно із Статутом Товариства та законодавством України встановлюють 

інші органи Товариства); 

2.10.26. забезпечує направлення кожному члену Наглядової ради Товариства 

письмового повідомлення про виникнення ознак неплатоспроможності Товариства; 

2.10.27. вирішує інші питання поточної діяльності Товариства, віднесені до його 

компетенції Статутом Товариства, цим Положенням та законодавством. 

 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ГОЛОВИ, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ 
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3.1. Права та обов'язки Голови Правління, заступника Голови Правління та членів 

Правління Товариства визначаються цим Положенням, актами законодавства, Статутом 

Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені Товариства 

контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою 

радою. 

3.2. Голова Правління, заступник Голови Правління, члени Правління мають право:  

1) своєчасно отримувати повну, достовірну інформацію щодо діяльності 

Товариства, необхідну для виконання своїх функцій;  

2) в межах визначених повноважень самостійно, за дорученням Правління та у 

складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;  

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку 

денного на засіданні Правління Товариства;  

4) вимагати скликання засідання Правління Товариства;  

5) надавати особі, яка головувала на засіданні Правління Товариства, окрему думку 

у письмовій формі щодо рішення Правління Товариства;  

6) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;  

7) отримувати винагороду за виконання функцій Голови Правління, заступника 

Голови Правління, члена Правління відповідно, розмір якої встановлюється Наглядовою 

радою Товариства.  

3.3. Голова Правління, заступник Голови Правління, члени Правління зобов'язані:  

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень, наданих діючим законодавством України, Статутом Товариства та цим 

Положенням. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 

сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за 

подібних обставин;  

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою 

радою Товариства;  

4) особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно (не менш ніж за 1 

(один) день до дати засідання) повідомляти Голову Правління (у разі його відсутності – 

заступника Голови Правління) про неможливість участі у засіданнях Правління із 

зазначенням причини;  

5) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;  

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання 

правочинів, в тому числі правочинів у вчиненні яких є заінтересованість. 

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом 

обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням 

функцій Голови Правління, заступника Голови Правління, члена Правління відповідно 

особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх 

інтересах або в інтересах третіх осіб;  

8) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з 

підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, 

у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;  

9) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних 

структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами 

Правління Товариства;  

10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню Товариства, 

внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про фінансовий 

стан Товариства та будь-які документи, що стосуються діяльності  Товариства, Правління 

Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв. 
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3.4. Голова Правління, заступник Голови Правління, члени Правління несуть 

відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями 

(бездіяльністю), згідно із законодавством України.  

3.5. Голова Правління, заступник Голови Правління, члени Правління, які 

порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих 

Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним 

законодавством України.  

3.6. Порядок притягнення Голови Правління, заступника Голови Правління, членів 

Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та  

контрактом, укладеним з кожним із них.  

 

4. СКЛАД ПРАВЛІННЯ  

 

4.1. Правління обирається Наглядовою радою Товариства у кількості  

6 (шість) осіб: Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління.  

4.2. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління 

Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 

членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії  цього Товариства.  

4.3. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління не 

можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати 

посади в органах управління господарських товариств.  

4.4. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління не 

може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка є 

конкурентом  Товариства.  

4.5. Голова Правління розподіляє обов’язки між членами Правління. 

 

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ  

 

5.1. Правління Товариства складається з Голови Правління, заступника Голови 

Правління та членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 

1 (один) рік.  

5.2. Після обрання (призначення) Голови Правління, заступника Голови 

Правління, члена(ів) Правління, з ними укладаються контракти, у яких визначаються 

права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці та матеріального 

забезпечення, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. 

Від імені Товариства  контракти з Головою Правління, заступником Голови Правління та 

членами Правління підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена 

на те Наглядовою радою Товариства. 

5.3. Повноваження заступника Голови Правління, заступника Голови Правління,  

будь-якого із членів Правління можуть бути достроково припиненні за рішенням 

Наглядової ради Товариства. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням 

Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління 

або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.  

5.4. Без рішення Наглядової ради повноваження Голови Правління, заступника 

Голови Правління, члена Правління припиняються:  

1) за його власним бажанням, при цьому особа, яка бажає звільнитися, одночасно 

з поданням Товариству особистої заяви про звільнення також письмово повідомляє про це 

Наглядову раду Товариства; 

2) в разі неможливості ним виконання обов'язків за станом здоров'я; 
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3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено 

до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління, 

заступника Голови Правління, члена Правління відповідно; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім або оголошення померлим.  

5.5. Особи, обрані Головою Правління, заступником Голови Правління, членом 

Правління можуть переобиратися на зазначені посади необмежену кількість разів.  

5.6. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову Правління 

Товариства та/або  заступника Голови Правління Товариства та/або членів Правління 

Товариства, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання (переобрання) 

Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління, то 

повноваження Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена 

Правління відповідно продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про 

обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правління та/або  заступника 

Голови Правління та/або члена Правління. 

 

6. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ  

 

6.1. Кандидати для обрання до складу  Правління розглядаються та затверджуються 

на засіданні Наглядової ради Товариства. 

6.2. Голова Правління, заступник Голови Правління та член(и) Правління 

обираються  Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової ради. 

Голова Правління також має право надавати на розгляд Наглядової ради кандидатури 

заступника Голови Правління та члена(ів) Правління.   

6.3. Рішення про обрання Голови Правління, заступника голови Правління, 

члена(ів) Правління приймається простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової ради.  

6.4. Секретар Правління призначається рішенням Правління. Функції секретаря 

Правління може виконувати Корпоративний секретар Товариства. 

 

7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ  

 

7.1. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі 

необхідності, але не менше одного разу на місяць. Підготовку, скликання і проведення 

засідань Правління здійснює Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – 

заступник Голови Правління. Засідання Правління, як правило, проводяться за 

місцезнаходженням Товариства.  

7.2. Засідання Правління за дорученням Голови Правління, а в разі його тимчасової 

відсутності – заступника Голови Правління скликає секретар Правління:  

1) згідно із квартальним (місячним) планом роботи Правління;  

2) за власною ініціативою Голови Правління;  

3) за вимогою Наглядової ради Товариства;  

4) за вимогою Ревізійної комісії Товариства;  

5) за вимогою заступника Голови Правління, члена(ів) Правління Товариства.  

7.3. Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови 

Правління визначає:  

• місце, дату та час проведення засідання Правління;  

• порядок денний засідання, в тому числі з урахуванням пропозицій Наглядової 

ради, Ревізійної комісії, члена Правління, якщо засідання Правління проводиться за 

ініціативою зазначених осіб; 

• доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;  
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• склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного 

засідання Правління.  

Заступник Голови Правління та кожний член Правління мають право вносити 

питання до порядку денного засідання за 2 (два) дні до проведення засідання Правління. 

7.4. Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови 

Правління, організує повідомлення у письмовій формі членів Правління та осіб, які 

запрошуються для участі у засіданні Правління, про його проведення, із зазначенням 

інформації, визначеної п. 7.3 цього Положення, не пізніше як за 3 (три) дні до дати 

проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам 

Правління для підготовки до засідання.  

7.5. Головує на засіданні Правління та організує його проведення Голова 

Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови Правління.  

7.6. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь  не менше 

ніж 2/3 його складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління та 

заступника Голови Правління одночасно засідання Правління вважається неправомочним.  

7.7. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому 

порядку:  

1) виступ Голови Правління або заступника Голови Правління, або члена 

Правління, або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;  

2) відповіді доповідача на питання Голови Правління та/або заступника Голови 

Правління, та/або членів Правління;  

3) обговорення питання порядку денного;  

4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;  

5) голосування за  пропозиціями;  

6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;  

7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.  

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється Головою Правління.  

7.8.    Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до 

порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не 

заперечує проти розгляду цих питань.  

7.9. Під час голосування Голова Правління, заступник Голови Правління та кожен з 

членів Правління мають один голос. Голова Правління, заступник Голови Правління, член 

Правління Товариства не має права передавати свій голос іншим особам.  

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від 

його кількісного складу.  

7.10. Голова Правління забезпечує ведення протоколів засідання Правління за 

допомогою Секретаря Правління.  

Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше 2 

(двох)  робочих днів з дня проведення засідання.  

Протокол засідання Правління повинен містити:  

1) повне найменування Товариства;  

2) дату та місце проведення засідання Правління;  

3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;  

4) інформацію про головуючого на засіданні;  

5) питання порядку денного;  

6) основні положення виступів;  

7) підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням по питанням порядку 

денного.  

Голова Правління, заступник Голови Правління, член Правління, який не згоден із 

рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення 

засідання викласти у письмовій формі і надати свою окрему думку особі, яка головувала 

на засіданні Правління. Надана окрема думка Голови Правління, заступника Голови 
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Правління, будь – якого із членів Правління додаються до протоколу засідання Правління 

і стають його невід'ємною частиною.  

Протокол засідання Правління підписують Голова Правління та/або заступник 

Голови Правління, члени Правління, що були присутні на засіданні Правління та Секретар 

Правління. 

Особа, яка головувала на засіданні Правління та секретар Правління несуть 

персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.  

7.11. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для 

виконання усіма працівниками Товариства.  

Голова Правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців у 

вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного питання. Виписку із протоколу 

підписує Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови 

Правління та Секретар Правління. Особа, яка отримала виписку із протоколу, 

розписується  в Журналі отримання  виписок з документів Товариства. 

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова 

Правління. 

7.12. Протоколи засідань Правління нумеруються, підшиваються до книги 

протоколів та зберігаються в архіві Товариства протягом усього строку діяльності 

Товариства.  

7.13. Голова Правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх 

встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та 

збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань 

Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та 

комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління.  

7.14. Секретар Правління зобов’язаний в будь-який час на вимогу члена Наглядової 

ради, Ревізійної комісії, члена Правління надати для ознайомлення книгу протоколів 

засідань Правління, протоколи засідань Правління або завірені Товариством виписки з 

протоколів засідань Правління. 

 

8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ  

 

8.1. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді 

Товариства.  

8.2. За підсумками року Правління звітує перед Загальними  зборами акціонерів 

Товариства.  

8.3. Правління повинно регулярно щоквартально звітувати перед Наглядовою 

радою Товариства.  

8.4. Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою 

про:  

 виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;  

 фінансово-економічний стан Товариства, рівень платоспроможності та 

прибутковості;  

 динаміку змін показників звітності Товариства; 

 інші питання, що відносяться до компетенції Правління. 

8.5. Звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання 

на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт 

також викладається Головою Правління в усній формі на Загальних зборах  акціонерів та 

засіданні Наглядової ради.  

8.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді, Правління зобов'язано:  

1) на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні 

Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. 
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Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з 

посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;  

2) своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну 

інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;  

3) надавати Наглядовій раді оригінальний примірник або належним чином 

засвідчену копію протоколу засідання.  

8.7. Звіт Правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з 

ним, повинні бути надані членам Наглядової ради за тиждень до проведення засідання, на 

якому він має бути розглянутий.  

 

___________________________ 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі – Кодекс) розроблений відповідно до 

Принципів корпоративного управління ОЕСР, Закону України «Про акціонерні 

товариства», Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 р. № 955, 

Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», 

Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення 

про Ревізійну комісію, Положення про Правління.  

1.2. Кодекс є сукупністю правил, якими ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (надалі – Товариство), яке є одним з провідних 

виробників мінеральних добрив та іншої хімічної продукції в Україні, керується при 

формуванні, забезпеченні функціонування та вдосконалення своєї системи 

корпоративного управління. 

1.3. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім 

акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, 

його функціонування та принципи, на основі яких воно будується. 

1.4. Під системою корпоративного управління Товариства розуміється система 

відносин між акціонерами Товариства, його управлінським складом, а також 

заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги 

впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. 

1.5. Кодекс є обов’язковим для усіх акціонерів Товариства, органів управління  

та працівників Товариства. 

1.6. Цей Кодекс набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції 

Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів  

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від __ травня 2016 року (Протокол № ___ від _ травня  

2016 р.) та є новою редакцією Кодексу корпоративного управління, затвердженого 

рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 січня 2011 року 

(Протокол №18 від 17.01.2011 р.) із змінами затвердженими рішенням річних Загальних 

зборів акціонерів Товариства від 10 квітня 2013 року (Протокол № 23 від 10.04.2013 р.). 

1.7. Кодекс переглядатиметься та змінюватиметься відповідно до змін 

інвестиційного середовища та регулювання питань у сфері корпоративного управління, у 

якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного 

управління є постійним еволюційним процесом. 

1.8. У разі якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін  

до Статуту Товариства будь-які з норм цього Кодексу будуть суперечити чинному 

законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що 

втратили силу. 

До внесення відповідних змін до Кодексу при вирішенні питань, які були 

врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного 

законодавства України та/або Статуту Товариства. 

1.9. Кодекс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення 

про внесення змін до Кодексу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення 

підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, 

розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в 

найбільш перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці.  
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3. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

3.1. Основними принципами корпоративного управління Товариства є: 

- дотримання законодавства України; 

- забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства; 

- формування ефективних та професійних органів управління Товариства; 

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Товариства; 

- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної 

інформації; 

- забезпечення лояльності та відповідальності перед зацікавленими особами; 

- запобігання конфліктам інтересів. 

3.2. Система корпоративного управління Товариства базується на вищезазначених 

принципах та регламентується даним Кодексом і внутрішніми документами Товариства, 

має великий вплив на підвищення ринкової вартості Товариства та ефективності роботи, 

сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та 

побудові довгострокової співпраці з клієнтами та партнерами Товариства, органами влади, 

засобами масової інформації і суспільством в цілому.  

4. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА   

4.1. Принцип захисту прав та законних інтересів акціонерів є одним з визначальних 

в системі корпоративного управління Товариства. Усім акціонерам Товариства 

гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, 

Статутом та внутрішніми документами Товариства. 

4.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів. Усі акції 

Товариства є простими іменними та існують в бездокументарній формі. 

4.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або 

кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Одна голосуюча акція 

Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 

голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного 

голосування. 

4.4. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, що набули право 

власності на акції Товариства в процесі приватизації, емісії (додаткової емісії), на 

вторинному ринку цінних паперів.  

4.5. Акціонери Товариства мають право:  

– на участь в управлінні Товариством в порядку передбаченому  Статутом та 

чинним законодавством України; 

– на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів; 

– на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості 

частини майна Товариства;  

– на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 

– відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та 

Товариства; 

– в порядку визначеному законодавством вимагати здійснення обов'язкового 

викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для 

участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами 

акціонерів рішення про:  

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі 

про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; 

3) зміну розміру статутного капіталу; 
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– користування переважним правом на придбання акцій, що додатково 

розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно частці 

належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій Товариства 

на дату прийняття рішення про випуск акцій, тощо.  

4.6. Товариство гарантує акціонерам право на оперативне отримання повної та 

достовірної інформації про його фінансово-господарський стан, результати діяльності, 

суттєві факти, що можуть вплинути на вартість цінних паперів, шляхом встановлення у 

Статуті та відповідних внутрішніх документах Товариства переліку документів, з якими 

можуть знайомитися акціонери, та порядку ознайомлення з цими документами.  

4.7. При прийнятті власних рішень акціонери Товариства повинні враховувати 

інтереси Товариства, його клієнтів, працівників, партнерів, кредиторів та інших 

заінтересованих осіб; сприяти своїми діями покращенню фінансової стабільності та 

репутації Товариства, а також не задавати навмисної шкоди іншим акціонерам, не 

розголошувати конфіденційної інформації та не використовувати інсайдерську 

інформацію в особистих цілях.   

 

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ,  

НАГЛЯДОВА РАДА ТА  

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА  

 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ: 

5.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори 

акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 

Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а 

також порядок прийняття ними рішень регулюється законодавством, Статутом Товариства 

та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 

5.1.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх 

питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами 

акціонерів до компетенції Наглядової ради та Правління Товариства у разі включення їх 

до порядку денного. 

5.1.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 

питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім 

проведення кумулятивного голосування.  

Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - 

власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених 

законодавством. 

5.1.4. Підготовка та проведення річних та позачергових Загальних зборів 

акціонерів відбувається за однаковою процедурою. Порядок проведення Загальних зборів 

акціонерів Товариства встановлюється Статутом Товариства, Положенням про Загальні 

збори акціонерів Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З 

питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не врегульованих  

Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонери та інші 

особи керуються законодавством України. 

5.1.5. У порядку, визначеному законодавством, Статутом Товариства та 

Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, кожний акціонер має право внести 

пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 

акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 

кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  

Пропозиції вносяться  в письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до 

дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів 

Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів 
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акціонерів Товариства. Вимоги до змісту пропозиції визначені законодавством України та 

Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.  

5.1.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше 

відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 

денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про 

включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 

включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 

законодавства України. 

5.1.7. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться 

лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або 

проектів рішень.  

5.1.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято 

тільки у разі:  

– недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством для 

подання пропозицій; 

– неповноти даних, визначених законодавством. 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку 

денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою 

акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.  

5.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів 

встановлюється законодавством. 

5.2. НАГЛЯДОВА РАДА: 

5.2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в 

межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та 

регулює діяльність Правління Товариства.  

5.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час 

проведення Загальних зборів акціонерів на строк до наступних річних Загальних зборів 

акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера 

помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право 

віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між 

кількома кандидатами), голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається 

сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом 

кумулятивного голосування. 

5.2.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу 

Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні 

інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Критерії 

незалежності членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до 

діючого законодавства. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів 

може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.    

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену 

кількість разів. 

5.2.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – 

представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 

припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого 
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(яких) є відповідний член Наглядової ради.   

5.2.5. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом 

Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.  

5.2.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 6 (шість) осіб.  

5.2.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту 

Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та дотримуючись умов цивільно-

правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової 

ради Товариства – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, 

виданої йому цим(и) акціонером (акціонерами).  

5.2.8. Організує роботу Наглядової ради, скликає засідання/заочне голосування 

(опитування) та головує на її засіданнях/виносить питання на заочне голосування 

(опитування) Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається 

членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів 

Наглядової ради Товариства  простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені 

Статутом  Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх  

повноважень та обов'язків його повноваження та обов’язки виконує заступник Голови 

Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа  простою 

більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. 

5.2.9. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів, 

оформлення та направлення повідомлень про проведення засідань/заочних голосувань 

(опитувань), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради, а також 

організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар 

Товариства. 

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою 

радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності 

(відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та т.і.) Корпоративного секретаря, 

Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов’язки. 

5.2.10. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально на її засіданнях або 

шляхом проведення заочного голосування (опитування). Підготовку, скликання і 

проведення засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради здійснює Голова 

Наглядової ради в порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду Товариства. 

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту підведення 

підсумків голосування/заочного голосування (опитування). 

5.2.11. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у 

міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

5.2.12. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради 

скликаються/проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена 

Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства або Голови 

Правління, заступника Голови,  члена Правління. 

5.2.13 Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради є 

правомочними, якщо в ньому бере/прийняло участь  більше половини її складу.  

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової 

ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є 

правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість 

членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її 

складу. 

5.2.14. На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради кожний 

член Наглядової ради має один голос. 



7 

5.2.15. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку 

денного/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів 

від кількісного складу Наглядової ради, що мають право голосу, і оформлюються 

протоколами.  

5.2.16. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не 

може передавати власні повноваження іншій особі.  

5.2.17. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, 

Статутом Товариства, а також Положенням про Наглядову раду Товариства. 

5.2.18. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним 

голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути 

припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього 

складу Наглядової ради. У такому разі рішення про дострокове припинення повноважень 

членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не 

застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до 

складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради 

Товариства.  

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових 

членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень 

приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 

5.2.19. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової 

ради Товариства припиняються: 

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 

тижні;  

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом 

здоров'я; 

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, оголошення померлим; 

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена 

Наглядової ради, який є представником акціонера. 

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія 

договору (контракту), укладеного з ним. 

5.2.20. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової 

ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про 

обрання (переобрання) або припинення повноважень членів Наглядової ради, 

повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними 

зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради. 

5.2.21. У Товаристві можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети 

Наглядової ради, у тому числі, але не виключно: комітет  з питань аудиту, комітет з 

питань визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень. Комітети 

Наглядової ради створюються з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що 

належать до компетенції Наглядової ради. До складу комітетів входять члени Наглядової 

ради, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Кожен член Наглядової ради 

може входити до кількох комітетів.  

5.3. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА: 

5.3.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво 

його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів 

Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує 

всі питання пов’язані з поточною господарською діяльністю  Товариства, за винятком тих, 

що віднесені законодавством України, Статутом Товариства та/або іншими внутрішніми 
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документами Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, 

Наглядової ради Товариства.  

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. 

Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова Рада можуть прийняти рішення 

про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім 

тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової 

Ради у відповідності до законодавства України та Статуту Товариства. 

5.3.2. Правління Товариства складається з 6 (шести) осіб: Голови Правління, 

заступника Голови Правління та членів Правління, які обираються Наглядовою радою 

Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, передбаченому Статутом Товариства та 

Положенням про Правління Товариства і виконують свої обов’язки до його/їх 

переобрання або припинення його/їх повноважень відповідно.  

5.3.3. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління може 

бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової 

ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Голова Правління, заступник Голови 

Правління, кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління 

та вносити питання до порядку денного засідання.  

5.3.4. Права та обов'язки Голови Правління, заступника Голови Правління та членів 

Правління Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням 

про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені 

Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке 

підписання Наглядовою радою.  

5.3.5. Голова Правління, заступник Голови Правління та член(и) Правління 

Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової 

ради. Рішення про обрання Голови Правління, заступника Голови Правління, члена(ів) 

Правління Товариства приймається простою більшістю голосів від кількісного складу 

Наглядової ради. 

5.3.6. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, 

забезпечує ведення протоколів засідань.  

5.3.7. Рішення Правління приймаються на його засіданнях. Підготовку, скликання і 

проведення засідань Правління  здійснює Голова Правління, а в разі його тимчасової 

відсутності – заступник Голови Правління. 

5.3.8. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства 

встановлюється Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.  

5.3.9. Засідання Правління Товариства  проводяться у міру необхідності, але не 

рідше одного разу на місяць. 

5.3.10. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління,  

заступника Голови Правління або на вимогу члена Правління.  

5.3.11. Засідання  Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 

2/3 його складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління та заступника 

Голови Правління одночасно засідання Правління вважається неправомочним. 

5.3.12. Рішення Правління з питань, включених до порядку денного, приймаються 

2/3 голосів від кількісного складу Правління, і оформлюються протоколами секретарем 

Правління. Функції секретаря Правління може виконувати Корпоративний секретар 

Товариства.  

5.3.13. У своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством, 

Статутом Товариства, а також Положенням про Правління Товариства.  

5.3.14. Правління Товариства на вимогу органів Товариства та посадових осіб 

Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією та будь-якими 

документами, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також 

дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв.  

5.3.15. Права й обов’язки Голови Правління Товариства по здійсненню управління 

поточною діяльністю Товариства регулюються чинним законодавством України,  
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Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства та контрактом, укладеним з 

ним.  

5.3.16. Голова Правління Товариства зобов’язаний діяти в інтересах Товариства, 

здійснювати свої права та обов’язки сумлінно, розумно і найкращим чином. 

5.3.17. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, 

тимчасова непрацездатність та т.і.) його повноваження та обов’язки здійснює на підставі 

наказу Заступник Голови Правління або один із членів Правління. Інші особи можуть 

діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом 

України.  

5.3.18. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової 

ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка 

тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження заступника Голови 

Правління та інших членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. 

Підстави припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови 

Правління та/або члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом, 

Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою Правління та/або 

заступником Голови Правління та/або членом Правління Товариства відповідно. 

5.3.19. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову Правління 

Товариства та/або заступника Голови Правління Товариства та/або члена Правління 

Товариства, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання (переобрання) 

Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління, то 

повноваження Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена 

Правління відповідно продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про 

обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правління та/або  заступника 

Голови Правління та/або члена Правління. 

 

6.  КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ТОВАРИСТВА 

 

6.1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: 

6.1.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх 

підприємств, філій і представництв Товариства та проведення її перевірки здійснюється 

Ревізійною комісією Товариства, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів 

виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну 

цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3-х осіб 

строком на 3 (три) роки.  

6.1.2. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання 

Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - 

члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом 

Ревізійної комісії. 

6.1.3. Компетенція і порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються 

законодавством України, Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію 

Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів, а також договором, що 

укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Затвердження умов зазначених договорів 

та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання здійснюється Наглядовою радою 

Товариства. 

6.1.4. Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх 

числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, головує на її 

засіданнях, здійснює їх підготовку, скликання і проведення.  

6.1.5. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли 

участь не менше за двох третіх кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються 

більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляються протоколами Ревізійної комісії.  

6.1.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 
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– член Наглядової ради;  

– член Правління;  

– корпоративний секретар;  

– особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  

– члени інших органів Товариства.  

6.1.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії 

Товариства.  

6.1.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного 

Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів.  

6.1.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах 

акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу, а у випадках, передбачених законодавством, Статутом Товариства або 

Положеннями про Наглядову раду Товариства та про Правління Товариства - брати участь 

у засіданнях Наглядової ради та Правління. 

6.1.10. Чергові перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства 

здійснюються Ревізійною комісією Товариства за результатами фінансового року. За 

підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає акт, на підставі якого готує 

висновок, в якому міститься інформація про:  

– підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 

відповідний період;  

– факти порушення законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 

та подання звітності;  

– інші факти, виявлені під час проведення перевірки. 

Ревізійна комісія зобов’язана надавати висновок Загальним зборам акціонерів і 

Наглядовій раді Товариства. 

6.1.11. Спеціальні (позачергові) перевірки (ревізії) фінансово-господарської 

діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією: 

– за власною ініціативою; 

– за рішенням Загальних зборів акціонерів; 

– за рішенням Наглядової ради Товариства; 

– на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є 

власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 

6.1.12. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в 

межах, передбачених положенням про Ревізійну комісію. Член Ревізійної комісії вправі 

вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів про 

фінансово-господарську діяльність і особистих пояснень до них. 

6.1.13. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, 

аудиторські організації. 

6.1.14. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Ревізійної 

комісії, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про 

їх обрання (переобрання) або припинення повноважень, то повноваження членів 

Ревізійної комісії продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання 

нових членів Ревізійної комісії. 

6.2. АУДИТОР: 

6.2.1. У будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є 

власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, має бути 

проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства, але не частіше двох разів на 

календарний рік. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з 

визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення 

аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому 

зазначається обсяг перевірки.  
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6.2.2. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п 6.2.1. Кодексу, 

покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. 

Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування 

витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.  

6.2.3. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту 

акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення 

перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з 

інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. 

6.2.4. У разі проведення аудиту Товариства  за заявою акціонера (акціонерів) 

Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій 

Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане 

надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії 

всіх документів, необхідних для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.  

6.2.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці 

незалежним аудитором у встановленому законодавством порядку. 

6.2.6. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного 

аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-

господарської діяльності Товариства.  

6.2.7. Незалежним аудитором не може бути:  

– афілійована особа Товариства;  

– афілійована особа посадової особи Товариства;  

– особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.  

 
7. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА  

 

7.1. Посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються 

нижченаведені норми (надалі - Посадові особи), є фізичні особи - Голова та члени 

Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії 

Товариства.  

7.2. Посадові особи виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них 

завдань та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством 

України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та умов 

цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством. 

7.3. Посадові особи  Товариства зобов'язані:  

7.3.1. виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись 

інтересами Товариства;  

7.3.2. вживати можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень 

Товариством;  

7.3.3. діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;  

7.3.4. у межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим 

доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи 

комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами 

Товариства; 

7.3.5. під час виконання посадових обов'язків та  після припинення повноважень не 

розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну 

інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;  

7.3.6. здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не 

розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, 

поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації 

інших посадових осіб та Товариства в цілому.  
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8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЗОРОСТІ 

 

8.1. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну 

інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується його діяльності, з метою надання 

можливості користувачам інформації приймати виважені рішення. 

8.2. З урахуванням вимог чинного законодавства України Товариство обирає 

стратегію забезпечення інформаційної відкритості та прозорості, яка є запорукою сталого 

росту інвестиційної привабливості та ринкової вартості акцій. Саме ці фактори сприяють 

підвищенню ліквідності акцій та зниженню інвестиційних ризиків, пов'язаних з 

відсутністю інформації та невпевненістю інвесторів у перспективах розвитку Товариства.  

8.3. Високий рівень прозорості досягається шляхом відкриття широкому загалу 

доступу до відповідної інформації про Товариство, який передбачає проведення активного 

діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:  

• публікацій, присвячених значним корпоративним подіям;  

• тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;  

• оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство. 

 
9. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ ОСОБАМИ  

 

9.1. Товариство поважає права та враховує законні інтереси зацікавлених осіб (осіб, 

які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать 

працівники, кредитори, споживачі послуг) та активно співпрацює з ними для створення 

добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства. 

9.2. З метою встановлення ефективних взаємовідносин із зацікавленими особами 

Товариство приділяє велику увагу вчасному розкриттю відповідної інформації, постійно 

підтримує готовність своєчасно і повністю виконувати взяті на себе зобов’язання та 

укладені згідно з чинним законодавством договори.   

9.3. З огляду на характер та масштаби діяльності Товариства, його акціонери та 

керівництво усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за 

дотримання прав споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильного 

виконання усіх вимог законодавства країн, де працює Товариство, ведення чесної 

конкурентної боротьби.  

9.4. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісної 

продукції та послуг є невід'ємною складовою місії Товариства. При прийнятті усіх рішень 

щодо діяльності Товариства буде враховуватися суспільна важливість продукції, робіт, 

послуг, що виробляються, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб усього 

суспільства, включаючи його різні верстви.  

9.5. При наявності прибутку Товариство може надавати підтримку соціальним, 

культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращання рівня життя 

громадян.  

9.6. Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому 

місці. Управління персоналом у Товаристві буде спрямовано на забезпечення 

справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння розвитку 

кожної особистості.  

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Товариство зобов'язується впроваджувати процедури та правила, метою яких є 

втілення положень, що закріплені у цьому Кодексі, у власну корпоративну поведінку із 

забезпеченням там, де це доцільно, та згідно з відповідним законодавством, системи 

санкцій за порушення.  

__________________________________________ 
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Додаток до Протоколу № 29 річних 

загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН  

СТИРОЛ» від 24 травня 2016 року 
 

 

ДОГОВІР 

з членом Наглядової ради 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

 

ДОГОВОР 

с членом Наблюдательного совета 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

№ ____ 

 

м. __________        «___» ____________ _______ року 

№ ____ 

 

г. __________     «___» ____________ _______ года 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ», надалі йменується 

“Товариство”, в особі Голови річних Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

Павлючука С.М., який діє на підставі рішення річних 

Загальних зборів акціонерів від 24 травня 2016 р. 

Протокол № ___, з однієї сторони, та 

_________________________, який обраний членом 

Наглядової ради Товариства, як представник 

акціонера Товариства _________________________ 

згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів 

від 24 травня 2016 р. Протокол № ___ (або був 

призначений акціонером Товариства 

_________________________ в порядку заміни 

представника у Наглядовій раді Товариства) надалі 
йменується “член Наглядової ради”, з іншої сторони, 

разом іменовані “Сторони”, керуючись Законом 

України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 

р. № 514-VI (далі по тексту - Закон) та Статутом 

Товариства уклали цей договір, надалі йменується 

“Договір” про наступне: 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ», далее именуемое 

«Общество», в лице Председателя годового Общего 
собрания акционеров ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

Павлючука С.Н., который действует на основании 

решения годового Общего собрания от 24 мая 2016г. 

Протокол №___, с одной стороны, и  

____________________, который избран членом 

Наблюдательного совета Общества, как 

представитель акционера Общества 

____________________ согласно решения годового 

Общего собрания от 24 мая 2016г. Протокол №___ 

(или был назначен акционером Общества 

__________________________ в порядке замены 

представителя в Наблюдательном совете Общества) 
далее именуется «член Наблюдательного совета», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь Законом Украины «Об акционерных 

общества» от 17.09.2008 г. № 514-VI  (далее по тексту 

–Закон) и Уставом Общества заключили настоящий 

договор, далее именуется «Договор» о 

нижеследующем: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Договір регулює відносини між 

Товариством та членом Наглядової ради, щодо 

здійснення повноважень члена Наглядової ради 
Товариства.  

1.2. Відповідно до умов цього Договору 

член Наглядової ради зобов’язується особисто 

здійснювати повноваження, виконувати функції та 

обов’язки члена Наглядової ради Товариства, які 

визначені Законом, іншими нормативними актами 

України, Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду Товариства, довіреністю, виданою 

йому акціонером, іншими внутрішніми документами 

Товариства та цим Договором, а Товариство 

зобов’язується сприяти виконанню членом 
Наглядової ради своїх обов’язків. 

 

 

1.3. Виконання повноважень члена 

Наглядової ради у рамках даного Договору 

здійснюється на безоплатній основі. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный Договор регулирует отношения 

между Обществом и Членом Наблюдательного совета 

Общества, касательно осуществления полномочий 
члена Наблюдательного совета Общества. 

1.2. Согласно условий данного Договора член 

Наблюдательного совета обязуется лично 

осуществлять полномочия, выполнять функции и 

обязанности члена Наблюдательного совета 

Общества, которые определены Законом, иными 

нормативными актами Украины, Уставом Общества, 

Положением о Наблюдательном совете, 

доверенностью, выданной ему акционером, иными 

внутренними документами Общества и данным 

Договором, а Общество обязуется содействовать 
выполнению членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей. 

1.3. Осуществление полномочий члена 

Наблюдательного совета в рамках настоящего 

Договора осуществляется на безоплатной основе. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Член Наглядової ради має право:  

 

2.1.1. вимагати та отримувати для 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Член Наблюдательного совета имеет 

право: 

2.1.1. требовать и получать для ознакомления 
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ознайомлення від посадових осіб Товариства повну, 

достовірну та своєчасну інформацію, роз’яснення та 

будь-які документи, що стосуються діяльності 
Товариства, Правління Товариства, а також 

підприємств, учасником яких є Товариство, дочірніх 

підприємств Товариства, його філій та 

представництв, отримувати їх копії; 

2.1.2. вносити пропозиції, брати участь в 

обговоренні, голосувати (в тому числі, але не 

виключно, утримуватись від голосування) з питань 

порядку денного засідання/заочного голосування 

(опитування) Наглядової ради Товариства; 

 

2.1.3. вимагати скликання засідання або 
проведення заочного голосування (опитування) 

Наглядової ради Товариства. 

2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:  

2.2.1. діяти в інтересах Товариства 

добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень, наданих діючим законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду Товариства та довіреністю, виданою 

йому акціонером. Обов'язок діяти добросовісно і 

розумно означає необхідність проявляти сумлінність, 

обачливість та належну обережність, які були б у 

особи на такій посаді за подібних обставин; 
 

 

2.2.2. керуватися у своїй діяльності 

чинним законодавством України, Статутом 

Товариства,  Положенням про Наглядову раду 

Товариства, іншими внутрішніми документами 

Товариства;   

 

2.2.3. виконувати рішення, прийняті 

Загальними зборами акціонерів та Наглядовою 

радою Товариства; 
2.2.4. особисто брати участь у 

засіданнях/заочних голосуваннях (опитуваннях) 

Наглядової ради Товариства; 

2.2.5. завчасно (до початку засідання) 

Наглядової ради повідомляти Корпоративного 

Секретаря Товариства про неможливість участі у 

засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин 

відсутності; 

2.2.6. дотримуватися всіх встановлених у 

Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, 

безпеки та збереження інформації з обмеженим 

доступом. Не розголошувати конфіденційну та 
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у 

зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової 

ради, особам, які не мають доступу до такої 

інформації, а також використовувати її у своїх 

інтересах або в інтересах третіх осіб; 

 

2.2.7. завчасно готуватися до засідання 

Наглядової ради Товариства, зокрема, знайомитися з 

підготовленими до засідання матеріалами, збирати та 

аналізувати додаткову інформацію, у разі 

необхідності отримувати консультації фахівців тощо. 

 

 

2.3. Товариство має право: 

2.3.1. вимагати від члена Наглядової ради 

от должностных лиц Общества полную, достоверную 

и своевременную информацию, пояснения и какие-

либо документы, касающиеся деятельности 
Общества, Правления Общества, а также 

предприятий, участником которых является 

Общество, дочерних предприятий Общества, его 

филиалов и представительств, получать их копии; 

2.1.2. вносить предложения, принимать 

участие в обсуждении, голосовать (в том числе, но не 

исключая, воздерживаться от голосования) по 

вопросам повестки дня заседания/заочного 

голосования (опроса) Наблюдательного совета 

Общества; 

2.1.3. требовать созыва заседания или 
проведения заочного голосования (опроса) 

Наблюдательного совета Общества. 

2.2. Член Наблюдательного совета обязан: 

2.2.1. действовать в интересах Общества 

добросовестно, разумно и не превышать своих 

полномочий, предоставленных действующим 

законодательством Украины, Уставом Общества, 

Положением о Наблюдательном совете Общества и 

доверенностью, выданной ему акционером. 

Обязанность действовать добросовестно и разумно 

означает необходимость проявлять 

добросовестность, осмотрительность и должную 
осторожность, которые были бы у лица на такой 

должности при подобных обстоятельствах; 

2.2.2. руководствоваться в своей 

деятельности действующим законодательством 

Украины, Уставом Общества, Положением о 

Наблюдательном совете Общества, иными 

внутренними документами Общества; 

2.2.3. выполнять решения, принятые Общим 

собранием акционеров и Наблюдательным советом 

Общества; 

2.2.4. лично принимать участие в 
заседаниях/заочных голосованиях (опросах) 

Наблюдательного совета Общества; 

2.2.5. заблаговременно (до начала заседания) 

Наблюдательного совета уведомлять Корпоративного 

секретаря Общества о невозможности участия в 

заседаниях Наблюдательного совета с указанием 

причин отсутствия; 

2.2.6. придерживаться всех установленных в 

Обществе правил, связанных с режимом обращения, 

безопасности и хранения информации с 

ограниченным доступом. Не разглашать 

конфиденциальную и инсайдерскую информацию, 
которая стала известна в связи с выполнением 

функций члена Наблюдательного совета, лицам, 

которые не имеют доступа к такой информации, а 

также использовать ее в своих интересах или в 

интересах третьих лиц; 

2.2.7. заблаговременно готовится к заседанию 

Наблюдательного совета Общества, в частности, 

ознакамливаться с подготовленными к заседанию 

материалами, собирать и анализировать 

дополнительную информацию, в случае 

необходимости получать консультации специалистов 
и т.д. 

2.3. Общество имеет право: 

2.3.1. требовать от члена Наблюдательного 

совета добросовестного выполнения своих 
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добросовісного виконання своїх обов’язків в межах 

своїх повноважень, проявляти сумлінність, 

обачливість та належну обережність, які були б у 
особи на такій посаді за подібних обставин, 

виконання рішень Загальних зборів акціонерів та 

Наглядової ради Товариства; 

 

2.3.2. інші права, передбачені 

законодавством, внутрішніми документами 

Товариства та цим Договором.  

2.4. Товариство зобов’язане: 

2.4.1. забезпечити члена Наглядової ради 

повною, достовірною та своєчасною інформацією 

про Товариство, яка необхідна для виконання 
функцій члена Наглядової ради; 

2.4.2. сприяти виконанню членом 

Наглядової ради своїх обов’язків, які визначені 

чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням про Наглядову раду 

Товариства, іншими внутрішніми документами 

Товариства та цим Договором. 

 

обязанностей в пределах своих полномочий, 

проявлять добросовестность, осмотрительность и 

надлежащую осторожность, которые были бы у лица 
на такой должности при подобных обстоятельствах, 

выполнения решений Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества; 

2.3.2. иные права, предусмотренные 

законодательством, внутренними документами 

Общества и настоящим Договором. 

2.4. Общество обязано: 

2.4.1. обеспечить члена Наблюдательного 

совета полной, достоверной и своевременной 

информацией об Обществе, которая необходима для 

выполнения функций члена Наблюдательного совета; 
2.4.2. содействовать выполнению членом 

Наблюдательного совета обязанностей, которые 

определены действующим законодательством 

Украины, Уставом Общества, Положением о 

Наблюдательном совете Общества, иными 

внутренними документами Общества и настоящим 

Договором. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. Член Наглядової ради несе 

відповідальність перед Товариством відповідно до 

законодавства України. При визначенні підстав та 
обсягу відповідальності члена Наглядової ради 

повинні бути прийняті до уваги звичайні умови 

ділового обігу та інші обставини, які мають значення 

для справи. 

3.2. Товариство, в своїх взаємовідносинах з 

членом Наглядової ради, несе відповідальність згідно 

з чинним законодавством України. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Член Наблюдательного совета несет 

ответственность перед Обществом в соответствии с 

законодательством Украины. При определении 
оснований и объема ответственности члена 

Наблюдательного совета должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, которые имеют значение для дела. 

3.2. Общество, в своих взаимоотношениях с 

членом Наблюдательного совета, несет 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір вступає в силу з моменту 
його підписання Сторонами та припиняється з дати 

припинення повноважень (в тому числі дострокового 

припинення повноважень) члена Наглядової ради. 

 

4.2. Без рішення Загальних зборів акціонерів 

Товариства повноваження члена Наглядової ради 

припиняються з одночасним припиненням даного 

Договору в наступних випадках: 

 

4.2.1. за бажанням члена Наглядової ради за 

умови письмового повідомлення про це Товариства 

за два тижні; 
4.2.2. в разі неможливості виконання обов'язків 

члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

 

4.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи 

рішенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливість виконання обов'язків члена 

Наглядової ради; 

4.2.4. в разі смерті, визнання члена Наглядової 

ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, оголошення померлим; 

 
4.2.5. у разі отримання Товариством 

письмового повідомлення акціонера про заміну 

члена Наглядової ради – представника акціонера; 

4.2.6. в інших випадках, передбачених 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Данный Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и прекращается 

с даты прекращения полномочий (в том числе 

досрочного прекращения полномочий) члена 

Наблюдательного совета. 

4.2. Без решения Общего собрания 

акционеров Общества полномочия члена 

Наблюдательного совета прекращаются с 

одновременным прекращением настоящего Договора 

в следующих случаях: 

4.2.1. по желанию члена Наблюдательного 

совета при условии письменного уведомления об 

этом Общества за две недели; 
4.2.2. в случае невозможности выполнения 

обязанностей члена Наблюдательного совета по 

состоянию здоровья; 

4.2.3. в случае вступления в законную силу 

приговора или решения суда, которым его осудили к 

наказанию, исключающему возможность выполнения 

обязанностей члена Наблюдательного совета; 

4.2.4. в случае смерти, признания члена 

Наблюдательного совета недееспособным, 

ограниченно дееспособным, без вести 

отсутствующим, объявления умершим; 
4.2.5. в случае получения Обществом 

письменного уведомления акционера о замене члена 

Наблюдательного совета – представителя акционера; 

4.2.6. в иных случаях, предусмотренных 
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законодавством України та/або внутрішніми 

документами Товариства. 

 

законодательством Украины и/или внутренними 

документами Общества. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Спори, які виникають із цього Договору, 

вирішуються Сторонами шляхом переговорів та 

прийняттям відповідних рішень. При неможливості 

досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно 

спірного питання, спір вирішується відповідно до 

чинного законодавства України.  

 

5.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати 

конфіденційну інформацію, яка стала відомою у 

зв'язку з виконанням умов цього Договору, особам, 
які не мають доступу до такої інформації, а також 

використовувати її у власних інтересах або в 

інтересах третіх осіб. 

5.3. У всіх питаннях, що прямо не врегульовані 

цим Договором Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

 

5.4. Зміни, доповнення та розірвання Договору 

здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом 

укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої 

Сторони. Додаткова угода є невід'ємною частиною 

Договору. Будь-які зміни та доповнення Договору та 
інші договірні документи вважаються дійсними, 

якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані 

Сторонами. 

 

5.5. Цей Договір складений українською та 

російською мовами в 2 (двох) екземплярах по одному 

для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну 

силу. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Споры, возникающие относительно 

данного Договора, решаются Сторонами путем 

переговоров и принятием соответствующих решений. 

При невозможности достижения согласия между 

Сторонами Договора относительно спорного 

вопроса, спор разрешается в соответствии с 

действующим законодательством Украины. 

5.2. Стороны обязуются не разглашать 

конфиденциальную информацию, которая стала 

известна в связи с исполнением условий данного 
Договора, лицам, которые не имеют доступа к такой 

информации, а также использовать ее в собственных 

интересах или в интересах третьих лиц. 

5.3. По всем вопросам, которые прямо не 

урегулированы данным Договором Стороны 

руководствуются действующим законодательством 

Украины. 

5.4. Изменения, дополнения и расторжение 

Договора осуществляется по взаимному согласию 

Сторон путем заключения дополнительного 

соглашения по инициативе любой Стороны. 

Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Договора. Какие-либо изменения и 

дополнения Договора и иные договорные документы 

считаются действительными, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.5. Данный Договор составлен на 

украинском и русском языках в 2 (двух) экземплярах 

по одному для каждой из Сторон, которые имеют 

одинаковую юридическую силу. 

6. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Товариство 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

84610, Україна, Донецька обл., м. Горлівка,  

вул. Горлівської дивізії,10 

ЄДРПОУ 05761614  

ІПН 057616105724 

Банківські реквізити: п/р 2600408322  

в ПАТ „БАНК „КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, м. Київ,  

МФО 300647 

 

 

Общество 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

84610, Украина, Донецкая обл., г. Горловка,  

ул. Горловской дивизии,10 

ЕГРПОУ 05761614  

ИНН 057616105724 

Банковские реквизиты: т/с 2600408322  

в ПАО „БАНК „КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ”, в г. Киеве,  

МФО 300647 

  

 

Член Наглядової ради 

 

 

Член Наблюдательного совета 

 

_________________________/______________/ _________________________/______________/ 
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nPOTOKOn Ne 2
peecrpaUifHoi KoMicii npo niAcyMKH peecrpaqii y.{acHhxiB

Ha piqH}lx 3araflbHl|x 36opax aKqioHepiB
(npo Br43Ha,{eHHq HaqBHocri a6o BiAcyrHocri KBopyMy 3aranbHt4x 36opiB)

M. PiBHe 24.05.2016

IphcyrHi .r,'reHr4 PeecrpaqiiHol KoMicii y cKnaAr: fonoBa - nexora llaBno MqKonaiaoB !r, qneH!4 BacrcK BoroAr,tMt4p
Bact,tnboBl,r,r, Kpuu:ranu OnexcanAp B on oA L1[4 !4 p o Bi49

Ha MoMeHT 3aKiHqeHHF peecrpaUii a KqioHepiB/npeAcra BHlt KiB aKqioHepiB AnF yqacri y pir{Ht,lx 3aranbHhx
36opax axqioHepiB 3apeecrpoBaHo:

noeHe HaiMeHyeaHHt aKqiaHepBaeo nyEnlqHE AKUIOHEPHE TOBAP14CTBO (KOHI-IEPH CThPOn)

Koa 3a eAPnOy axqtaHepBoea noeapucmea 05761614

M icq* H axodKe H B e a Kqi o H e pH oea 84610, AoHeq|.xa o6n , M TopniBKa, Byn. fopniBc6Koi ArBi3ii, 10

dama t eac noqamKy npaeeAeHHs 3aeanbHux 24.05 2016 06 13r00

Mtcqe npa3eAeHHt 3aean6Hux 36apie yxpaiHa, M. PiBHe-'i7, xopnyc 1 1 1 , 3aBoAoynpaaniBHe flAT <PIBHE43OT), 1-i noBepx,
aKroBa 3ana Nq 1

eac naqanKy peecnpaqt aKqtoBepte px

npe0cna6HuKn) dnF yeacnt y 3azanbHux
'12:00 24.05.2016 poKy

qac 3aktHeeHHa peecmpaqr akqtaHepte (tx
npeAcnaeHuKtB) 0nF yeacmt y 3aearbhux

12:45 24.05.2016 poKy

dama cKnadeHHe nepentKy aKqiaHepie, EKi

Maamb npaea Ha yeacmb y 3aeafibHux 36apax
Ha 24:00 roAuHy 18.05.2016 poKy

3aeanbHa KinbKicmb oci6, BlaoseHux do
nepettKy aKqtaHepte, eKt Mapmb npaaa Ha
yeacmh y 3aeatbHux 36opax

2 560

taeanbBa KtnbKicnb eunyq-oHu) aKt\ii amyK 27 125 280 ury(.
cyneux aKqti anyK 26 874 851 uryK.

a(qioHepiB/r'rpeAcraBHuKiB aKqroHepiB I

F( CyKynHO e BnacHr,lxaMu rorocyrolrhx a(qrfi y KtnbxocTr ulTyx 24 555 738

lrlo cknaAae y BrAcoTKax Ao 3afan6Hol {nb(ocTL fonocyoLI,4x aKqii BiAcor(ie 91,370694%

krnbKrcrb axqrt, FKr HanexaTb B'lacHhkaM aKqti, FKt 3apeecTpyBatt4cb ane rK He BpaxoByoTbcF npx
Bri3HalreHHr KBopyMy ra npu fonocyBafH B opfaHar eM reHra y BtA|oBiAHocrl Ao a63aqy Apyrofo
nyfKry 10 Po3AnyVl nP KlHqEBl TA nEPEXIAHI nOnOXEHHF 3akoHyyxpaHra <npo
Aen03fi TapHy ChcreMy YKpaiB14)

0

y BlAnoBiAHocri Ao crarri 41 3aKoHy yKpatH (npo
3aranbHr4x 36opiB aKqioHepiB.qocnrHyTo Pi,.rHl saranuHi
npaBo[4oL]Hr.

aKqroHepHr ToBap cTBa) KBopyM Anfl npOBeAeHH9 ptrlHr4x
36op aKLlioHepiB flAT (KOHUEPH CThPOn) B13Harcrbce

fli4nucu vnexia

fonoea:flexora I M

BacrcK B B

uHol

Kpta LUTar b



Piexe

nPOTOKOfl Ne1
npo ni4cyrvrK|'r ronocyBaHHf, Ha pivnrx 3aranbH]tx s60pax axqionepie

TOBAPl,lCTBO ( KOHqEPH CT14 POfl )

05761614

24.115.2016 o613:00

24.05.20',t6

BoAoynp.rBninHs flAT (PIBH EA3OTD, 1 -!4

noBepx, aKToBa sana Ns 1.

24 555 738

HoMep 6pnemeHfl nKuM npoeoduuocb
eonocyeaHH9 1

llidcyuxu eonocysaHHfr :

Kin6Kicm6 eonocia axqionepie, ,Ki npoeonocyeanu <3A>

KinbKicmb eonocis aKLlioHepie, nxi npoeonocyeanu rllpOTtzIt

xinaxicma eonocie axt|ionepie, axi npoeonocy6anu (yTpt4MABCf D

xintxicma eonocia axqioxepie, nxi ne 6panu yuacmi y eonocyeaani

KinbKicmb eonocie ax4iouepie ea 6pnemeunMu, au3HaHuMu HediilcHuMu

KnbKocmi eonocie aKqioHepis,

1: lpo lepeAaqy noBHoBaxexs ni.{]4nsxol xouicii pivxrax 3aranbHnx s6opie axrlioxepie flAT
(KoHl-IEPH crt4Pon) Toeapracrey g o6uexerop eignoei;lanuxicrrc <ylip-cDIHAHC>, qo
3AiicHloe Aeno3HTapHy ginnsxicru Aeno3urapHol ycraxoe u, cxBaneHHe AoroBopy 3 Hr.rM.

Hl.rx 3tiopiB aKqioHepiB flAT <KOHLlEpH
P-@lHAHCr (KoA eAPnOy 36980202), |llo

2- Gxaanur4 yKraAeH}|f nAT (KOHqEPH CTl4POn) l Toeapncreom 3 o6MexeHorc ei4nroeigansxicro
(ynP-@IHAHCD AoroBip Ne 265/8 BiA 31.03.2016 p. npo HaAaHHs A€,no3HrapHrx nocnyr.

y ei)comKax*

555 738 1 00,000000%

0 0.000000%

0 0,000000%

0 0.000000%

0 0,000000%

zonocytocux 3 L4boeo numaHHF aK4iri

24

Piurexxs 3aranbHux 36opiB axqioxepia 3 nhraHHF noprAKy AeHHoro, qo po3rneAaerscR npniuaerbce npocroro oinuuricrro (6inu1r
nx 50 eigcorxie) ronocie axqionepia, nri aapeecrpyBanlrce g,nn y acri y 3aranbHux s6opax ra € BnacHlrKaMl4 ronocyroq[x 3 qboro
nuraxxq axuii.

Piuexxq npuixqro.

1. llepegaru noBHoBaxeHflt- niqununoi KoMiciT pi,{Hr4x 3aranbHhx r6opie axqionepie flAT (KOHqEp CTl,lpOnD Toeapncrey 3 o6MexeHorc
eignoaiganunicrto (ynP'OIHAHC> (ro4 eAPnOy 36980202), uto 3AiicHroc Aeno3xrapHy AinnbHicrb Aen03H l)Hoi ycralroBrl.
2' Cxeanutn yKnaAeHHI nAT (KOHqEPH CTtlPOfl) r Toeapncreon g o6uexenop BiAnoBiAanbHicilo <yflp-OIHAHC> loroeip Ne 265/g BiA 31.03.2016
p. npo HaAaHHfl AenO3UTapH9rx nocnyr.

Aodamrcu:

Spnereui AnF TonocyBaHHF

IliAnncn r{neHiB KOMICII:

l-onoea:nexora n.M.

24.05.2016
n oex e nal uenyeaH H E a KUioHepH oeo
moSaDucmea: nyEIilr{HE AKqTOHEPHE

Koo 3a eAPnOY aKLlioHepHoeo
moeapucnea:

dama i qac nogamxy npoeedennn
gaeanilux g6ooie

0 a m a n poeed eH H, aonocye a H H F

Micqe npoeedeHHs gaeansxux s6opie YrpaTna, M. PiBHe-1 7, Kopnyc 11'l, ta

Kin axic n t eonocie ax u,ion e pie, s ri
3apeecmpyeanuce dnn yuacmi y
3aeanbHux 36opax ma e enacHuKaMu
eonocytovux 3 Llboeo numaHHg a

Ilpoexm piwenna 3 Llbozo numaHHe:

Bacrcx B.B. KprLuranu O.



rr. PieHe

TIYB JIIIIHE AKIIIO HEP HE T OBAPIIC TB o (KOHIIEP H C TI4P o Jb)
(rcoa €APUOY 05761614)

rlporoxon upo ni4cyuKr,r ronocyBaHHs Ha piuHux 3ar€rJ'rbHrrx s6o;rax axqioHepie
s 2 no 15 naranHq rropflAxy AeHHoro (ar<nrovuo)

24.05.2016

Micue rponeAeuru pivurx 3araJIbHI{x s6opin: Yxpaina, u. Pioue-L7, Kopry)c 111, neodoynpaaniunn IIAT eIBHEA3OT)),
l-it noeepx, aKmoaa sgna,r(9 l.
,{ara npore4euua pivHux 3ariurr,Hrrx s6opie: 24.05.2016
r{ac no.rarxy [poBeAeHHr pivnux 3ariurbulrx z6opie: l3:00
,{ara uponeqeHrur roJtoc}ts a:rtle.s: 2 4. 0 5. 2 0 I 6

24 555 738

2. 3nir llpaelinH-a IIAT dOHIIEPH CTI4POJI;> sa peaylnraraMrr4 po6oru a 2015
poqi. llpuilu.arrr pilrenua ga nacliAraurr po3rntrAy :niry llpauinur"

foloc rocr 6rorerenena J\b2

llilc
V eidcomrcax*

3apeecmpyeauuc9 dnE ygacmi y iaeathHux 360pax ma e eracHuKaMu eonocypgux 3 qboeo numaHHfl

npocmq 6it.uwicma (6inaut nx 50 eidcomrcie) eo,tttcie arctqiouepie, :zxi
3ape€cmpy6anuct dnn yvacmi y saeanauux z6opax ma e ?racHltKa.Mu zonocytoql,tx 3

numauun axtlii

3eim lrpaeniuun IIAT <K)HQEPH crnPoJb 3a pu)tnbmamauar po6omu e 20r 5
iunmu do eido.ua

Kilrxicrr ro,rocir arqionepin, lxi
3ape€crpyBanAcA MA yvacri y
3af ulnbHrlrx :6opax Ta e BJracHr{KaMr4

forocyrcq[x 3 rlboro nlrraHH_f, axrliil:
lftzraHns [oprAKy AeHHoro BrzHeceHe
Ha ronocyBaHHr:

24 555 738

0,000000%
0,000000%
0,00000094

Kiturcicma eon.ocie arcuiou e nrci npoeonocyaanu <l l PO
( I4MABC.flD

uxicma eonocie arct4iouepie, nxi ue

sa 6nnemeunuu, 6usH eHuMt4 u ediilcuuuu

[u npuilutrl t pineuu.r Heo6xiAuo :

JIbTAT IOJIOC\tsAHIUI:

PiurenHq:

Kirnxicu ronocin axqiouepin, axi
3apeecrp)tsanvcfr rJrfl yuacri y
3afaJrbHl4x s6opax ra € BJracHrrKaMI4

fonocyroq[x 3 ubofo uuraHu.{ axuifi:

24 5s5',738

3. 3eir HamqAoeoi paara IIAT (KOHIIEPH CTI,IPOJI) za 2015 prix. Ilpr,rrin.rrrr
piureuua :a sacliArauh po3rnrAy :eiry Haua4c eoi pa4rz.

V eidcomrcax*
t00,000000%

rrpoBoAr{nocb 6ronereHeru Ns3
KI4 fOJIOCyBaHHf,:

fI[raHHq noprAKy AeHHoro Br4HeceHe

Ha foJrocyBaHHrr:

, axi npozonocyeanu K3A)) 24 555 738
bKtcmb 20,xocta nx i npoe on o cye a,tu < II P O T 14 >

( I4MABC.fl,
Kimrcicmu eolrocie arc4iouepie, nrci ue
Kinuxicmo eonocie arcuiou ea 6rcn emeun Mu, 6u3H aHt4Mu u ed iilcuuuu

3qpeecmpy9qrucn dnn yvacmi y saeatuuux s6opac ma e 6J,tQcHr4KaJt4u zoJtocyto4ux s
r4boeo numqHun qxlliti

y 3aaanbHux 36opax ma e enacHuKaMu zonocyacux 3 qtoeo numixu*,

npocma 6iaawicma (6imu.t nrc 50 eidcomrcie) zonccie axtliouepie, nxi,ftr npr.rii Hmrr piurennx neo6xiAuo :

2015 pirc npuitunmu do

Kilrxicrr rorocie axqioHepie, rxi
3ape€crpyBanll,cr. AItfl yvacri y
3afiurbHt4x :6opax ra e BnacHIzKaMn
fonocylorrrrx 3 rlboro ntrraHHq ax[ifi:



llurannq [oprAxy AeHHofo BuHeceHe

nqi npozonocvlqnu dAx 24 555 738
bKtcmb eonoctg aK nxi npoz onocye anu < fI P OTI4 >
bKtcmb eolocrc aK (YTPilMABC.fl))

0,000000%
0,000000%

bKrcmb zolocB aK

3a emeHnMu,6usHaHuMuuediiicuunu
eonocie axqioHepie, aKi 3apeecmpyeanucq dns y 3a?anbHux 360pax ma e enacHuKaMu eoroc)rrcqux 3 tqtozo mnxa axqii.

npocma 1inatuicmu (6inuw nx 50 aidcomxie) eon-ocie axrtiouepie, nxi
30pe€c anucz drt yqacmi y 3azarbHux 360pax mQ e 7J,TQ1HUKAMU 2010cyK)vux 3

!,7t npnitu,nrr piueHHr Heo6xiaHo :

JIbTAT TOJIOC\tsAHIUI:

Piurenus:

I,IJIOCb 6IoJIeTeHeru J\e4

4. 3eir PeeisifiHoi r<ovicii nAT (KOHI-{EPH cl-Hponr 3a 2015 p*. Bnc}ro"or
Pesi:iilHoi xorraicii ra ui4cyurauu neperipxr Qi naHcoao-rocnoAapcbKol
AiqrrHocri IIAT (KOHUEPH crl4PoII>> za20 t5 pix. llprzftnrrrr piueunr ra
nacliAxauz po3fn.[Ay :niry ra BlrcHoBKy PesisiiiHoi xorr,ricii.

3 ame e pdumu 6u c H 06 o K P ee iz iun o i rc on i c ii' s a n i d cyu n auatte p ee i 1, * rfu , a * rt *
zocnodapcaxoi'dintrauocmi ilAT t<KOHQEPH C'.ftr4pO"rly sa 201:j pirc. 3aim
Peeisiituoi rcouicii |TAT <ROHUEPH CTtr4pOJIt sa 2015 pix npuilunmu do
eidotwa.

Kimricrr ronociB axqiouepin, rxi
3ape€crpyBanAcfl Mfl yuacri y
3araJrbHrrx :6opax ra e BJIacHr{KaMr{
fonocyoqux 3 uboro nurauru axqifi:

24 555 138

flurauus [op.qAKy AeHHoro BrrHeceHe
Ha ronocyBaHH.rr:

(KOHI-IEPH CTI4POJI):a 2015 pir<.

fonoc),nanHr flponoAr.urocr 6rcnerenena J.i!5

V eidcontxax+
Kinarcicma z on o c ie aru4i ou ep ie, nrci np oe on o cye an 24 555 738 100.000000%
Kinax i c m a z ott o c i s a rcry i ou ep ie, nxi np o e on o cy6 anu d7 p O T 14) 0 0.000000%,
Kinarcicmu zotrocie arcqiou epie, nrci npoeonocyeanu KyTp lrl MABC.fl)) 0 0,000000%

o n00000%

0.000n0%
ubHux 36opax ma e eflacHunaMu eoaocyoiiiiirci6iiw, 

"-,18.
[,Stt rryuirwrrtt pirueuux ueo6xiAuo: npocma 6inawicma (6inaw nrc 50 eidcomrcie) eotrc,cie arctliouepie, nxi

sapeecmpy?arucz dnfl yvqcmi y saeanauux s6opa.v ma e ?IocHuKaJVu ZOrOCytOuUx 3
qbozo numqHun arc4iu

Pesylrrar fonocyBaHHf, : ptweHHn npuuHame
Piurennq: 3 ame e pdumu p ivu uit se i m fiou ipu u oe o nid npueu cme a ( RyJL|Ty p HO-

Kilrr<icrr fonociB axqiouepir. rxi
3apeecTp)tsanucL 4rrs, yqacrl y
3araJrbHr{x s6opax Ta e BnacHr4KaMr4

ronocyroq[x 3 rlboro rrrlTaHrur aKuifi:
fluranss noprAKy AeHHoro Br4HeceHe

Hr npoBoAnnocr 6ronereneu Nq6
KI4 TOJIOCyBaHH{:

24 555 738
nrci np oe ot.o cy e anu < II P O TIII >

(YTP14MABCfl))

sa 6rct emeunuu, 6u3H oHuMu u ediilcuuuu

24 555 738

6. 3arnep4NeuH-n piuuoro sairy IIAT (KOHUEPH CTL{POJI)) za2015



eid aKqioHepis, gxi iapeecmpyeatuca dtg ygacmi y 3aeanhHux 36opax ma e enacHUxaMu eotocvpsux 3 uboeo numaHHg

figx npuimnrr. t pi ne u H.a Heo 6xi Aso : npocma 6itauticmu (6inuut nrc 50 eidcomrcie) zonocia ax4iouepie, nxi
3apeecmpylanuca dnn yuacmi y sazantuux s6opux ma e Br.acHLt.KlrMu zolocyrclux 3

ubozo numaHua axt iu
Pesymrar roJrocvBaHHr: ptweHHn npuuHflme
Pirtreuu.s: 3ameepdumu pivuuu seim, e mouy uucni 1anauc ilAT (ROHIIEI,H CTI,IpOIID sq

2015 pirc.

Kirurict rorocie arqionepir, rxi
3apeecrp)tsanL4cn Nn yracri y
3afzrJrbHr4x s6opax ra e BJracHrrKaMr4

TII,IX 3 IIbOtO nrzranns axuift:
llt,rraHn.fl rrop.rAKy AeHHofo Br4HeceHe

Ha foJlocyBaHHt:

zxi npozonocveanu (34, 24 555 738
, axi npozo,tocvlaru <llPOTUt

KYTP BC.B))

nrci ue 6panu
Kinaxicmu eoaocie arc4i 3a emeHtwtu,6u3HaH'uMuuediilcuuuu

flKi 3apeecmpyeanucE dns yaacmi y saeananux s6opax ma e etacHuKaMu zonocltpcux s tqaozo numiiii

lStt npuirnatrr pi ueHHs Heo6x iaHo: npocma 6inawicma (6inuw nx 50 eidcomxie) eonocie arc4iouepie, .axi
31peecmpyqonuct yuacmi y 3aeanbHux s6opax ma € 7racHuKqMu eonocytogux 3

Perylsrar roJlocyBaHHr:

foloc
IIiac

BoA[nocb 6rcrereueNr Ns7

s 6ronerenerra I1!8

24 555 138

7. lloxpnrrr g6urKis IIAT (KOHUEPH CTI4PCUI> sa 2015 piK.

V eidcomrcax*
t00,0000000,,

0,0000009t
0,000000%
0,000000%
0,000000%

eHHn nDuuHflme

ptK:
l. Henorcpumuit s1umorc cmauou ua 3I dun 2015 poxy crctadae 38 990 086
muc. zpH.

2. 36umxu, ompuuaui sa pe bmemaJMu Qiuaucoeo-eocnodapcat<oi' di:uauocmi
|TAT ( HUEPH CTI.IPOIII sa 2015 pirc, a posuipi I6 062 550 muc. zpu.
e id ut rc odya amu 3 a p axyH o K u ep o sn od ia e u oe o npu 6y mrcy H ac mynH lu n ep i o d i e.

eidcymuicntrc dcrcepena (topnyeaunn u6yntrcy.) pezepeuuii eoud ue
nonolHrcBamu, Qoud Bumanlu duaideudia ue Qopuyeamu, dueideudu ue

t He 6unnaqy6amu

21 125 280

8. flpuftHrrrr piueHHr npo Br{HHeHH fl (HanaHHt 3foar4 Ha Br]r4HeFrHr, no[epeAHe
HAAAHH' 3IOAT] HA BqHHEHHfl), CXBAJ]CHH' 3HAqH'IX IPAOOVUIiE IIAT (KOHTIEPH
CTI4POJI) ra ix nrxoHanH-s.

Y eidcomrcqx*
90,527 r32%

0,000000%
0,000000%
9,472868%
0,000000%

rc 50 eidcomrcio eonocia axtl a id ix'] aza'r b u oi rc it tct< o un t

I . Cxe an umu yxn ad eu i, eHuu eu i il y EJI I LIH 14 M A K II I O H E p H U M
TO BA P IICTB O M &O H IIE P H CT 14 P OII D s " tA 3 It p O M BA H R,, (A K tI O H E p H E
TOBAPACTBO) suauui npaloltuHu, q caMe:
-,\oeoeip npo nidmeepdcrceunn eid 30.09.2015 p. cmocoeuo,(ozottopy nopyrcu aid
25.10.201 3 p. ryodo nodoecrceuun cmpoKy zuKoHuHHz sa6esneHeuux so6oe'nsctuo

KU TOJIOC

3aramna xilrxicrr flpocrrrx
axuifi/rolocie axuioHepis:
flurannl [oprAKy AeHHoro Br4HeceHe

Ha fonocyBaHHir:

, nrci npoeonocvlaru (3A)) 24 555 738

Kiaoxicma zotrocie arc (YTP14MABC.fl))

2 569 542
za 6nlemeunttu, 6usH eHun4u u ed iilcuuuu

frnsrts, pi Lueuun Heo6xiaHo:
Pegvrurat roloc

do 15 n 201 5 oorcv:



- fioeoeip npo sHeceHHt snaiu JW 6 eid 30.09.201.1 p. do fiozoeopy'sacmaeu eid
25.10.2013 p. npedMemoM sacmagu nKoeo e npuDoduuil zas, ua61tmuil IIAT
&OHUEPH CTI4POII)) do 0l eepecun 2013 paxy uqodo nodoeaceHHt cmpoKy
luKoHaHHu sa1esne4euux so6oe'asauu do I 5 zpydun 201 5 porcy;
- ,\ozoeip npo BHeceHHn suiu Jlb 6 eid 30.09.201.1 p. do fozosopy sacmaau eid
25.10.2013 p. npeduemo.u 3acma6u nKozo e npupoduuit eaz, ua6ltmuit IIAT
dOHqEPH CTI.IPOJI> y eepecui ma crcoemui 2013 porcy u4odo nodoocrceuun
cmpoKy GuKoHqHHfl 3a6uneqeHux so6oe'nsqua do I 5 zpydun 201 .5 porcy,.

- floeoaip npo nidmaepdaceuun 6id ]6,12.2015 p. cmocoeuo fioeoeopy nopyKu sid
25.10.2013 p. ulodo nodoeuceuua cmpoKy auKoHeHHt sa6esneveh,ux so6oe'nsaua
do 3I 6epesun 2016 poxy;
- fiozoeip npo lHeceHHt suiu Jlb 7 eid 15. ] 2.201.i p. do lozolopy sacmaeu eid
25.10.2013 p. npeduemou 3acma6u nKoeo e npupodnuil eas, ua6)tmuu IJAT
&OHIIEPH C OJIL do 01 eepecun 2013 porcy u4ooo no)ocrtceHHt cmpoKy
6uKoHaHHtsa6esneveuux so6oe'nsaua do 3l 6epesnn 2016 poxy,.
- fiozoaip npo 6HeceHHfl suiu Ne 7 eid ]5.12.201-i p. do fio?olopy sacmqeu eid
25.10.2013 p. npeduemou 3acmosu flKoeo € npupoduuu eas, ua6)tmuil T
( H CTI.IPOJII y aepecui ma crcoemui .?013 porcy u4odo nodoecrceuun
cmpoKy 6L4KoHaHHtt sa6unetteHux so6oe'nsauo do 3I 1epesun 2016 porcy,.
- ,\oeoeip npo nidmeepdcrceuun eid 3 L03.2016 p, cmocoeuo ,{ozc,eopy nopyrcu eid
25.10.2013 p. u.1,odo nodoecrceuun cmpoKy 6uKoHqHHfl sa6esneqeHux so6oe'nsaua
do 30 uepeun 2016 poxy,'
- eoeip npo 6HeceHHn suiu Np 8 eid 31 .03.201ti p. do ,{o2060py sacmaeu eid
25.10.2013 p. nped.\4emoM 3acma6u nKo?o e npu,coduuil zas, ua6)tmuu flAT

6uKoHqHHn sa1esneqeuux zo6oe'nsaua do 30 uepoun 201 6 poxy,.
- floeoeip npo lHeceHHn str,riu J,/b 8 aid 3].03.201ti p. do fio?osopy sacntoou Bid
25.10,2013 p. nped,uremo,u 3acma6u flKoeo € npupoduuil eas, ua6l,mui flAT
&OHUEPH C OJI> y eepecui ma crcoomui ,013 poxy t4odo nodoccrcettun
cmpoKy BuKoHaHHn sa6esne,reuux zo6oe'fl.3aHb do 30 uepaua 20lti porcy.
2. Cxe anumu yxnad e u i, evuu eu i II y EII I Ll H II M A KII O H E p H 14 A4l

TOBAPI4CTBOM (KOHUEPH CTUPOJI> tuqqui npqsoquHu, e cqMe.
I) fiozoeip rcyniai-npodattcy tliuuux nanepie Np .68-004/20 ] 5/00,l aid 30.01 .20 j 5

wmyK sa rliuoro I 074,94 zpH. sq I iueecmut4iituuil cepmuQircqm, 3azanauop

HB3T) e rci"taxocmi 146 594 wmyK 3a \iuon I 034,50 zpH. 3a I iu,secmut4iiluuu
cepmuQircam, sazanbHoto eapmicmrc 15 1 65 I 49.1,00 epu. 6es ypaxyeaurtn ll,[8,.
2) fiozoeip xynieni-npoda iuaecmu4iiiuux cepmurlircamia ]'/b 4,r EB/01-2 aid
02.02.2015 p. s TOB (QIHEKCIIEPT> (lTpoitaaeqa), npedcntalreHoeo
mopeo64e^4 tliuuu'ttu nanepaMu - ToB ( 6yI6Pob), cnocoaHo *:yniani iueuuux
iu e ecntu4 iit u ux c epmu rP i rcan ia TO B ( Ky A K n P 0 M I4CrT O B I I H B ECT 14 ll t i t

I@ KqETBEPTI4IZ BEHL]YPHA]V @OHT - NPOMI.ICJIOBI IHBECT]4\]IiII
3T) e xi,turcocmi 640 MmyK 3a tliuoro I 034,79 epH. sa I iueecn,rutliunuu

cepmuQixam, saeqlbHon oapmicmn 662 265,60 epu. 6es ypaxyeauun IeB.
3. nepeduuo cxBerumu, nonepeduuo uqdamu szody ua lHuHeHHn 6
uail1ymu aouy IIy EJI I gH 14 M ARU I o H EP H n M To B A P 14 crB o 14 < Ko H U E p H
CTUPOJI) 3HevHoeo npazovuHy (suavuux npaeouuuie), a cqr,,e;
I) fioeoeopy(ie) npo nidmoepderceuun cmocoeuo,\ozoe nopyKt4 eid 25.]0.2013
p., fiozoeopy(ie) npo BHeceHHn sluiu do,{oeo6opy 3acma6u eid 25.10.2013 p.
npeduemou 3acma6u tKoeo e npupoduuil zas, ua6ymufi IIAT (RCTHIIE?H
crI4PoJI)) do 01 aepecun 201 3 poxy ma ,\oeoaopy(ie) npo BHeceHHq s.twiu do

cmpoKy (cmporcie) BuKoH aH Ht sa6esneveuux so6oe'nsouu,.
2 ) fioeoeop ie d o6poe inu u ozo cmpaxy6aH Hn ;

- pusuxie 6mpam tlAT (K)HUEPH cruPorD, nor't3aHux is sdrilcurolaHoK) uuxl
eocnodapcorcoto diattauicmn zi cmpaxoaun mapur$ou He 6uqe 5oz:t (eidcomric) ma
3aea,,tbHoto oto cntpaxo<ux nnameacie do 100 000 000,00 epu.,.
- pusurcie qmpamu a6o nowrcoduceuua uailuq llAT KKoHIIEpH c'fl4po"tl> si

o.M He 6uu4e 3,596 (aidcomxie) ma 3aeqrbHoto



cmpaxo+ux nnamelrcis do 87 500 000,00 zpu.;
- pusurcie 6r'tHuKHeHHn eidnoeidarauocmi ITAT K](oHqEpH CTI4poJI> neped
mpemiuu oco6aMu sa wxody sanodiauy crcummn/sdopoa'p ma uailuy mpemix
oci6 e pesyntmami ue 3arecrcHltx eid IIAT <KOUTIIEPH CTI,I\OJU ma ue
neped6auyeauux nodiit, nrci suuuKnu a npo4eci BedeHHfl zocnodap;,c61aoi'dintuuocmi
IIAT &OHQEPH CTtr4POJb, si cmpaxoauu mapuQou ue eut4e l,8ok

ma 3azcubHoto niremecrcie do 54 6t00 000.00

Kinrxicrr ro,rocin axuionepin, xxi
3ape€crpyB:rnvcfl Mn yracri y
3alaJlbHrltx :6opax Ta e BJIa0HUKaMT{

Irx 3 rlboro ulrrauns axuift:

24 555 138

fluraunr [oprAKy AeHHoro BrrHeceHe
Ha fonocyBaHrur:

9. Br-recenH.a :viH Ao Craryry lIyBJIlqHOfO A KUIOHEPHOI-O
TOBAPI,ICTBA (KOHIIEPH CTI4POJI) rrrrrxoM Br4KraaeHHr iior-o e Hoeifi
peaaxuii.

f olocyraHnr rrpoBo.4r4nocb 6ronereneu J\!9
llilcwrn roJrocyBaHHr:

, nrci npozonocyeenu (3A)) 24 555 738
nrci np oe on o cva anu dI P O T tr4 ))

eKi 3apeecmPyeanucF dts yuacmi y zaeanauux s6opax ma e wuKaMu eonoctrccux s quoeo num-iiiti

6intut nx mpu veepmi eonocie arcqiouepie, nxi sapeecmpyeattucn itnn yvacmi y
3a?q,rbHux ?Oopqx ma c 6nqcHuKqMu ?onocynqux 3 t4bo?o numauu.a arc4iit

I. Buecmu ma sameepdumu suiuu do Cmamymy tIyEIILIHO\O
AKUIOHEPHo roBAPacrBA (KoHIIEPh' crnPoJtD, wt)qxo^4 6uKitaoeHHn
iloeo a uoeiir pedaralii (a pedaxr4ii dodamrcy do lT,oomoxony).
2. YnoeuoaaJrcuntu fonoey pivuux 3azanauux s6opia axtliouepic [laatn,r),xa C M.
nid nuc amu u oey p ed axqito C mamymy II y EJI t q H O fO A K 4 I O H E p H O t'O
TOBAP TBA (KOHIIEPH CTUPOJb.

6r{umu ueo6xidui saxodu uqodo depcrcaeuo| peec'mpa4ii'uoeoi pedaxtlii'Cmamymy
II v EJI I gH O rO AK 4 I O H E P H O I-O TO B A P 14 C T B A ( K O H Il E p H' CT I.t p O Jb.

KKOHUEPH CTAPOI)) noquHae dinmu (ua6upae vuuuocmi) s ditn iloeo

(YTPI4MABCfl))

sa 6rcnemeun*tu, au3H aHuMu u ed iitcuuu.u

fux npuirunr"n piureunx neo6xiAno:

JIbTAT IOJIOCVBAHH':

PirueHHq:

Kimr<icu rolocin arqiouepie, rxi
3apeccrpyBanuce LJrs yracri y
3araJrbHr,rx t6opax ra e BJracHrrKaMrr

ax 3 rlboro nuraHnq axuift:
fluranus lopf,Ar(y AeHHofo Br4HeceHe

Ha fonocyBaHHrr:

6ro.nereueNa Ne10

10. BHeceHu.q spriH Ao floloNeulr npo 3araluui r6opu arcuioHepra, flo,roNeuHr
npo HautAoBy paAy, flo,roxeHur npo llpaa,riHhr tuJ'lrxot\4 aur,raAeuHr ix y
Hoaux pegarqirx.

V eidcomxax*
100,000000%, nxi npozonocysanu (3A)) 24 555 738

rLlltbKrcmb eoloctg QKUTHe nxi np oe ot o cve qnu dI P OTI4 ))

ma e enacHuKaMu eonocytovux 3 t4boeo numaHHg

Kinaxicmu eonocie sa 6nnemeu*uu, 6u3H qHuMu u ediilcuuuu

[pr. npuiryarm piue uu.a Heo 6xiAHo : npocmq 6inauticma (6inuut nrc 50 eidcomxie) zottocie arcqiouepia, n:.xi
3lpeecmpygqnucn dnn yuacmi y sazanuuux z6opat mQ e anacHuKat4u zonocyrcqux 3

JIbTAT IOIOCYBAHHJI:

24 555 138

L Buecmu ma suiuu do flotocrceuu:t 3azanuui



lonoc
llirc

xinbKocmi

x,nbKocm,

arctliouepie, flonocreuun npo Haenndoay pady, l.lotrocrceuua npo ,Upaoaiuua

i;:" :;i,",i;i:ffi'; :;"!:;;:;"!';
n id nu c amu u o e i p ed arct1ii' 17 ot o crc e u u n np o 3 az urc u i z 6 o pu arc4 i o,u ep ie,
llonocrceuun npo Haatndoay pady, flotroaceuun npo Ilpaaniuun.
3. Hoei pedax1ii' llonocrceHHn npo 3aeanuui s6opu arctliouepie, lTonocrceHHn npo
Haenndoey pady, AonocrceHHt npo llpaeninun n(tquHaK)mb diamu (ua6upanma
uuu u o c mi) s d u n d eptrc as H o| p ee cm p a4 ii' u oe o| p ed ax4ii C m amymy
ilyET,IILIHOTO AKIIOHE? HO|O TOBA? 1-BA &OHIIE?f.{ CTnpOIb.

0,000000%
0,000000%

9Kt 3apeecmpyeanucE ycacmi y 3aeanbHux 36opax ma e enacHuKaMu eotoctpcux 3 tlboeo numaHH|T

npocma 6ircuticmu (6imut nrc 50 eidcomrcie) eonocie arc4iouepie, nxi

numaHHfl AKUTU

nme
l. Buecmu ma sameepdumu suiuu do Roderccy Kopnopomuluozo ltnpaeiluun
ut"tflxoM eurcnadeuun iloeo y uoeiir pedax4it' (e pedarc4ii'dodamrcy do llpomoxony).
2. Ynoeuoeacrcumu oey pivnux 3azanuuux z6opia arc4iouepie 17e6nn,tyrca C.M.
n i d nuc amu u oey p ed arc4 i n K od e x cy K o pno p amu6t u oe o yn p aet i u u n:.

3. Hoea pedarc4in Kodexcy Kopnopamuzuozo ynpaaniHHn noquHa(.dinmLt (na6upae
vuuuocmi) s dun depcrcaauo| peecmpatqii uoeoi' pedarctlii Cmamyntlt

24 555 738

12. IlpunuaeHHr noBHoBaxenr qlenin
CTZPOJI).

HauqAor oi paau |IAT d:OHUEPH

BoA[J]ocb 6rcrereHera J\s I 2
foJIoc

Y eidcomrcax*
100,000000%

0,000000%
0,000000%
0,000000%
0,000000%

EKt 3aPeecmpyeanucq ycacmt y 3a?arbHuX ma e anacHUKaMu eonocyto9ux 3 qboeo numaHHg aKuii

npocma 6hauticma (6itout ax 50 eidcomxie) eotocio arc4ionepia, n:xi
31peecmpyqanucn dna yuacmi y sazanauux s6opas: ma e ar.acHuKaj4u zorocytuuux 3
Llboeo numaHun axuiit

Ilpunuuumu nozHoBqJ{eHun vneuie Haznndoeoi' padu T (KOH,IJE7H
CT14P

- Xqniua Onerccaudpa C iioeu,aa,
- Kixmu Oneeq Orerccaudpoeuva;

Kinrricu rolocin axqionepin, axi
3apeecrpyBanvcfl LJrfl, yracri y
3aranr,Hr4x :6opax ra e BJracHlIKaMr4

lrx 3 ubofo nr,rranH_q axuii:

24 ss5 738

11. BnecenH-a 3MiH Ao Ko4excy Kopnoparr4BHoro ynpaeriHHr tlJtflxoM
Br.rKnaAeHHr iioro y Hoeif peaaxuii.

forocyraHH-s 6ronereae\a J\s1l
IIiacw xr.r roJrocvBaHHr :

V ctidcomxqx*
100,000000%

flurauur [oprAKy AeHHoro Br4HeceHe

Ha fonocyBaHHq:

axi npoeonocyeanu <3All 24 555 738
Kinarcicmu zonocie arcuictu e arci npoeonocveanu <II P OTtr4>
Kitaxicma eonocie u <VTPUMABC.fl>

sa 6nnemeunuu, Bu3H aHuMu u ediilcuuuu

,II.rr npr.rfi n-rr"rr pi ueHHr ueo6xiAno:

JIbTaT fOJtOCyBaHH.{:

Kinrxicrr ronociB axqiouepin, .rxi
3ape€crpyBanLlcfl Lnn yracri y
3areurbHr4x :6opax ra e BJracHrrKaMr4

lrx 3 uboro ulmaHH.fl axuifi:
flurasHx noprAKy AeHHoro Br4HeceHe
Ha ronocyBaHHr:

Kinorcicma eonocie axuizne nrci npoaonocyeanu <34> 24 555 738
KllbKrcmb zoJlocrc aK , nrci npoeoaocy6znu <IIPOTI4I
Ritarcicma eonocie (YTPilMABCfl))

, flKt He opqn.u vyacmt
s a 6n",temeu nuu, 6u3H a H uM u u ed iilc uu-qa u

lpx npuiunrrx piueuux neo6xiAuo:

- IIe vq,'



-,[auuneurco euii'Onerccaudpieuu;
- CTARON LIMITED IIARTAPOH JIIM]TE,IIJ, (peecmpat4iit,auil uo,uep HE
294s04);

(peecmpatliuHuu Ho.r4ep 291677);

(peecmpa4iuuuit uouep HE 2913I I);
- YAWA HoL s LIMITED I.4BBA xorntHrc r\MITE.\J, (peectnpa4iuuuu

HE 2913t0

Kinrxicrr rorocie axqionepin, .rri
3ape€crp)tsanncfl rnr. yracri y
3arilrbHr,Ix r6opax ra e BnagH[KaMu
ronocyroqlx 3 rlboro nuranH_q arqift:

24 555 138

flurannr noprAxy AeHHoro Br4HeceHe
Ha roJrocyBaHH_'r:

13. Bu:saqeuut xilrxicHoro cKnaAy Hau.qAonoi paaa IIAT <<KOHUEPH
CTZPOJI).

forocysaHHq lponoArarocr 6rolereueu J\! l3

V eidcomxar.*
axicmu zonocie ax4iouepie, nxi npoeonocyeaau <jA> 24 555 738 l0t) 000000%,

ocie arctliouepie, nxi npoeonocyrutu dIpOTI4) 0 0 0000009"
u eotocie arc4iouepie, nrci npoaonocyaanu <VTp14MABCII> 0 0 000000%

Kinarcicmo zonocie ax4iouepie, nrci ue 6panu yvacmi y eonocyeauui 0 0,000000%
Rircxicmo zonocie arc4iouepie sa 6rcnemeunuu, 6u3HaHuMu uediircuutvru 0 0,0000000,i,

a(alioHePie' EKi 3apeecmPyeanuca drE yvacmi y 3aeantuux s6opax ma e enacHuxaMu eotocypqux 3 .1lozo numaHHB

[1t rryui.ruttrr piruenHr ueo6xiAno: npocma 6inuwicmo (6inuu.t nrc 50 eidcomrcia) eotrLtcia ar<qiouepie, .axi
31peecmpysqnucn dnn yvacmi y saeanauux s6opax mq e LIacHltKa.MU eOJtocytuvux 3
tlbozo numaHun axuiil

Peryl rrar f oJ'l oc\,tsaHHr : EHHfl

Piureunx: Busuauumu ma sqmsepdumu crcnad Haenndoeoi lzctdu ilVEJIIVHO\O

fuiicma) oci6.

Kimxicrr roJrociB axqioHepin, axi
3apeecrp),Barrlrcr, AJrfl yuacri y
3afaJlbHr,Ix :6opax ra e BnacHr4KaMu
ronocyrorrl4x 3 rlboro [IzTaHHn
axuift:

24 555 738

llIaraHn.q [opsAKy AeHHoro
BUHeCeHe Ha ronocyBaHHt;

14. O6panHr ,rrreuie Har.rqaosoi pa4ra flAT (KOHUEpH CTI4POI)

Kiruxicrr qreHie opraHy
axqioHepnoro roBaprrcrBa, uo 6 (lllicrs)

M Ns14

lJJrflnpvnH[rT' puxeHHt
ueo6xiluo:

Piuteuun 3aeailbHux s6opie arct4iouepie 3 numaHHt nopndrcy deuuoeo, u4o
p o s ennd ae ma cn np uitu ae mb ct w rnx oM KyMynn m u 6 H o e o 2 on o cy s a n u n. f on o cy o au u n
npoeodumacn t4odo acix xaududamie oduo,tacuo. otipauu.ltu eealrcaktmacn mi
rcaududamu, nrci ua6panu uail6itauty rcinuxicmu zottoc'ie ax\iouepie nopieunuo s
iuutuuu rcqududamauu. Llteuu opeaHy mo6apucmla 66aJ{apmbcn o6,oauuuu, a op?aH
mo6apucm6o q?a1rca€mbct cQopuoeauuu auKnnuHo 3a yMo6u o6pauun no6Hoeo
KtJtbKlcHoeo ulJtflxoM mu6Hozo

I hAc\,,I[Kr,r roJrocyBaHHr :

Np

s/n
Ilpb6ut4e, iu'n ma 6amarcoei t<aududama/n pedcmaaiuKa R,i t a xi cmo zoLt oc i a o mpuuauux

K(tHOUOAmotvlI Xanin oaexcaudp ziitoauq-npedcmaanuxaxqione@
LIMITED IOCTXEM IHBECTMEHTC nlMIfEn (peecmpauiiluufi noueo HE 268500)

24 555 738

) Kixma onez otexcandpoeuu - npedcmrcuux arcqionepa -@
IOCTXEM IHBECTMEHTC LIMITEI] @eecmpa4iiinurt Ho.MeD HE 268500)

24 555 738

3 Ilepeneau4n cepziit fpuzopoauu - npedcmaenux ax4ion@
LIMITED [ocrxEM IHBECTMEHTC JIIMITEil (peecmpaqiilnuil uonep HE 268500)

24 555 738

[Iapacxeaa Oxcana [Iasniana - npedcmaanux a
XOnnlHfC LIMITEZI @eecmpa4iilnuil aouep HE 291310)

24 555 738

5 Natdlia Dumitro Evripidou fHamailn lynimpo Eepinidy] - npelcmaanux ax4ionepa -
DACTARON LIMITED I4ARTAPOH JIIMITM] beecmprtuifrnufi noneo HE 29i504)

24 555 738



aBHUK aK4ioHepa - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED
(peecmpaaiiinuil uoueo HE 291311)

Kiatxicmt zonocie an(ouepie u 1nnemenruvu, Bu3Ha,urtu nediilcnuuu

Pesymrar ronocyBaHrur: EHHN

PiureHH.fl: O6pamu vreHcwnt Haztmdoeol'padu T &OH
l. iu Orcrccaudp Cepeiiloeuv - npedcmaeuux

TMENTS LIMITED [OCTXEM IHBECTA
(peecmpaqiiruuituouep 268500)
2. Kircma Onee Onexcaudpoeuu - npedcmaeuut< c

IWESTMENTS LIMITED [OCTXEM IHBECTA
(peecmparliuuuit uouep HE 268500)
3. flepenetu4n Cepeiu lpuzopoouu - npedcmaen

TMENTS LIMITED [OCTXEM IHBECTA
(peecmpaqiilnuil uouep HE 268500)
4. Ilapacrceea Oxcaua flaeriaua - npedcmaeuurc
LIMITED [.flBBA XOJIIIHTC IIIMITEIJ (peect
5. Natalia Dumitro Evripidou [Hamatin im[
arc4iouepa - CTARON LIMITED [trARTAPO
Hon4ep 294504)

HoMep 291311)

ArrJlocl 6rc,rereue\a J'{s I 5

npocma 6inauticmu (6ituut nx 50 eidcontxia) eonctcia ax4iouepie, trrci
3apeecmpy?anucn dtn yuacmi y 3neattbHux s6opax ma € 6JracLtuKa.\4u zo.ttoC))tu4yx 3

24 555 738

T &O H II EP H CTI,I P O"ttr t :
)ma6HuK axqiouepa - OSTCHET\I
IBECTA,lEHfC ilMIfErIl

le6Hx4K crxtliouepa - OST:IHEM
lBECTI4EHTC ntMtTEql

tdcmaenut< arc4iouepa - )STCH'EM
I B ECT h,T E H TC JI I M I T ETJ

ma6HuK arc4iouepa - YAI,'VA HOLDINGS
Q (peecmparliiiuui uone,o HE 2'91310)

imp'o EepinidyJ - npedcmacuux
KTA P O H JI I MI T EIJ (p e' e cmp at1 ii u uit

'r4iouepa - MAKDAW
n I MITEIJ (p ee cmp a4 i,uu uu

24 555 138

I 5. 3areepaNeHHr yMoB uuei,rrHo-npaBoB14x ao roeopi a, rpynoB ux ao ro Bop i B

(xoHrpaxria), qo yKraAaruMyrbcr 3 qJreHaMil Hirr-nqaoeoi paau llAT
(KOHUEPH CTI4POJI)), BcraHoBJreHHr posvipy' Ix nnuaropoAtr, o6pauut oco6H,
rKa yrroBHoBaxyerbc{ ua ui4nncanuf, AoroBopiB (xoHrpaxrin) 3 qreHarvr14

Harnr4onoi pa,uu. 3 arnepA)KeHHr Kolxropr4cy Bt4Tpur 4irnr nocri Harrlr,[o eoi
paau IIAT (KOHUEPH CTVPOJI).

Y a,idcomrax*
I0(t,000000%

(t,0000000 0

(t,000000%
(t,000000%

0,000000%
eouocie aKqioHepie, 3apeecmpyeatuca yqacmt y 3aeanbHux ma e enacHuKaMu eorccypqux 3 tlEoeo numaHHg

NUMOHHfl AK

I. 3ameepdumu yMo6u dozoeopy, ulo yxnadamuuembct 3
padu |TAT <KOHIIEPH C OJI>, e mo.,try uuctLi pos.,r.rip

q.r. eH qAt u H azn.ad o e o i
auuaeopodu (t pedarcqii

dod amxy do lTpomorcony).
2. VnoauoeaJrcumu oey pivuux 3azanauux s6opie axqiouepie t,(AT
(R)HUEPH crnPolb llaennvyrca C.M. yxnac,nu ma nidnucamu aid i.ueui r
(KOHIIEPH CTI4POJI, doeoaopu s ureHqMtt Ha:ztmdoeoi'padu llAT
&OHIIEPH CTAPOJID.

Kowmopuc tumpam dinaouocmi ,laenadoeo| padtt IIAT
> y posnipi - 200 000,00 ,zpu. (deicmi mucau zpueeua 00

Ki.nrxicrs ronociB arqioHepie, xxi
3ape€crpyBanvcn nrfl yvacri y
3ar€IJrbHr{x s6opax Ta e BracHrrKaMr4
ronocyoqn( 3 uboro rt,tranH.a axuii:
llnranH.q [op.sAKy AeHHofo BrrHeceHe
Ha roJlocyBaHHrr:

24 555 738

oxicma zonocie aw4iouepio, nrci ue

s a 6nnemeu tLMu, 6usH ctH uMu u ed iilcuuuu

fitx npwiru xr"r n piue Hur Heo6xi Auo ;

nbTaT ronoc)tsaHHr:

feuepalruufi gupeKrop TOB "yIIp-O

(Kt

II,M.[Ie:xora
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