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1. ЗАГАЛЫН ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД" (дал1 за текстом - "Товариство") створене вщповщно до законодавства УкраТни та 
Д1е зпдно з Цившьним кодексом Укра'ши, Господарським кодексом Украши, Законом Украши 
«Про акцюнерш товариства», Законом Украши «Про цшш папери та фондовий ринок» та 
шшими законодавчими актами Украши. 

1.2. Товариство е правонаступником ЗАКРЫТОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД", яке було створене зпдно з ршенням 
засновниюв (Протокол № 1 в1д 20 жовтня 2001 р.) та на гидстав1 Установчого договору вщ 20 
жовтня 2001 р., яке в свою чергу е правонаступником доч1рнього пщприемства „Ремонтний 
завод" ВАТ „НПТЗ". 

1.3.Повне найменування Товариства: 
- украшською мовою: 
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД"; 
- росшською мовою: 
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „НИКОПОЛЬСКИЙ РЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД"; 
- англшською мовою: 
РК.1УАТ ЮШТ 8ТОСК СОМРАИУ "№КОРОЬ8КУ К.ЕРА1КШО РЬАЫТ". 
1.4. Скорочене найменування Товариства: 
- украшською мовою: ПрАТ "НРЗ"; 
- росшською мовою: ЧАО «НРЗ»; 
- англшською мовою: Р18С "МКОРОЬЗКУ КЕРА1К1Ш РЬАОТ". 
1.5. М1сцезнаходження та адреса Товариства: Украша, 53201, Дншропетровська область, 

м. Шкополь, пр. Трубниюв, 56. 

2. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦЮНЕРИ ТОВАРИСТВА, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
2.1. Засновниками на момент створення Товариства були юридичш особи: 
- Вщкрите акщонерне товариство «Шкопольський Швденнотрубний завод», яке 

здшснило внесок до Статутного кашталу Товариства у вигляд1 майна, загальною варт1стю 
4884269 (чотири мшьйони В1С1МСОТ в1с1мдесят чотири тисяч1 ДВ1СТ1 шютдесят дев'ять) гривень, 
що складало 49,98 % Статутного кашталу Товариства; 

- Закрите акщонерне товариство "Шкопольський завод безшовних труб „Шко Т'юб, 
яке здшснило грошовий внесок до Статутного кашталу Товариства загальною вартютю 2444088 
(два мшьйони чотириста сорок чотири тисяч1 вю1мдесят В1С1М) гривень, що складало 25,01% 
статутного кашталу Товариства. 

- Закрите акщонерне товариство "Шкопольський завод нержавшчих труб", яке 
здшснило грошовий внесок до Статутного кашталу Товариства загальною вартютю 2444088 (два 
мшьйони чотириста сорок чотири тисяч1 В1с1мдесят В1С1М) гривень, що складало 25,01% 
Статутного кашталу Товариства. 

2.2. Акцюнерами на момент затвердження статуту Товариства е: 

№ 
п/п АКЦЮНЕРИ 

К1ЛЬК1СТЬ 
акцш 
(шт.) 

Частка у 
статутному 

каштал1 (%) 
1 ТОВ "ШТЕРПАЙП ШКО ТЬЮБ" (код СДРПОУ 35537363) 2444088 25,0099949399 
2 ПрАТ "СЕНТРАВ1С ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (код СДРПОУ 

30926946) 
2444088 25,0099949399 

3 ПАТ «ШКОПОЛЬСЬКИЙ ШВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД», 
(код СДРПОУ 05393108) 

1 0,0000102328 

4 ТОВ «ТЕХНОЛОГИ' ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛ1ННЯ» (код 
СДРПОУ 35530698) . 

2442134 24,9899999437 

5 ТОВ «1НВЕСТТЕХНОЛОГЙ» (код СДРПОУ 35312523) 2442134 24,9899999437 
Всього 9772445 100 
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2.3. В подалыиому акщонерами Товариства можуть бути 1 шип юридичш та ф1зичш 
осЪби, як1 набули у власшсть акцп Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства 
щодо об1гу акцш приватних акщонерних товариств. 

2.4. Кожною простою акщею Товариства и власнику - акщонеру надаеться однакова 
сукупшсть прав, включаючи: 

1) право на участь в управлшш Товариством безпосередньо або через сво'Тх 
представник1в; 

2) право на участь в розподш прибутку Товариства 1 отриманш його частини 
(див1денд1в) в розм1р1, пропорцшному к1лькост1 належних йому акцш; « 

3) право на отримання у раз1 лжвщацГТ Товариства частини його майна або вартост1 
частини майна Товариства; > 

4) право на отримання шформацн про господарську д1яльшсть Товариства в межах, 
встановлених д1ючим законодавством УкраТни; 

5) переважне право на придбання акщй при додатковш емюп; 
6) переважне право на придбання простих акщй Товариства, що пропонуються Тх 

власником до вщчуження (у тому числ1 продажу) третш особц 
7) право вимоги обов'язкового викупу Товариством вс1х або частини належних йому 

акцш у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством УкраТни. 
Акщонери Товариства можуть користуватися шшими правами, передбаченими цим 

Статутом та чинним законодавством УкраТни. 
2.5. Переважне право акщонер1в при додатковш емки акщй. 
2.5.1. Акщонер - власник простих акцш Товариства мае переважне право придбавати 

розмщуваш Товариством прост1 акци у процеа приватного розмщення акщй пропорщйно 
частщ належних йому простих акщй у загальнш кшькост1 простих акщй. 

2.5.2. Не п13Н1ше н1ж за 30 дшв до початку розм1щення акщй з наданням акщонерам 
переважного права Товариство письмово повщомляе кожного акщонера, який мае таке право, 
про можливють його реалгзацп та публ1куе повщомлення про це в офщшному друкованому 
орган1 - оф1щйному друкованому виданн1 НКЦПФР. 

2.5.3. Порядок решизацй акщонером свого переважного права придбавати розм1щуван1 
Товариством прост1 акци визначаеться чинним законодавством УкраТни. 

2.6. Переважне право на придбання простих акцш Товариства, що пропонуються Тх 
власником до вщчуження (у тому числ1 продажу) третш особь 

2.6.1. Акщонери Товариства мають переважне право на придбання акщй, що 
вщчужуються (у тому числ1 продаються) шшими акщонерами Товариства, за цшою та на 
умовах, запропонованих акщонером третш особ1, пропорцшно кшькоеп акцш, що належать 
кожному з них. Переважне право акщонер1в на придбання акщй, що вщчужуються (у тому 
числ1 продаються) шшими акщонерами Товариства, дое протягом двох М1СЯЦ1В з дня 
отримання Товариством повщомлення акц1онера про нам1р зд1йснити вщчуження (у тому 
числ1 продаж) акщй. 

2.6.2. Строк переважного права припиняеться у раз1, якщо до його спливу вщ ус1х 
акц10нер1в Товариства отриман1 письмов1 заяви про використання або про вадмову вщ 
використання переважного права на придбання (у тому числ1 куп1влю) акц1й. 

2.6.3. Акщонер Товариства, який мае нам1р зд1йснити вщчуження (у тому числ! 
продати) своТх акщй трет1й особ1, зобов'язаний письмово повщомити про це решту 
акщонер1в Товариства 13 зазначенням щни та шших умов вщчуження (у тому числ1 
продажу) акщй. Пов1домлення акцюнер1в Товариства зд1йснюеться через Товариство. 
Шсля отримання письмового повщомлення вщ акщонера, який мае нам1р зд1йснити 
вщчуження (у тому числ1 продати) сво'Т акци трет1й особ1, Товариство зобов'язане протягом 
двох робочих дшв направити за свш рахунок копи повщомлення вам шшим акционерам 
Товариства. 

2.6.4. Якщо акщонери Товариства не скористаються переважним правом на 
придбання (у тому числ1 кушвлю) вс1х акщй, що пропонуються для вщчуження (у тому 
числ1 продажу), протягом строку, встановленого пщпунктом 2.6.1 цього Статуту, акцп 
можуть бути в1дчуженими (у тому ЧИСЛ1 проданими) трет1Й особ1 за ц1ною та на умовах, 
що повщомлеш акщонерам Товариства. 
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2.6.5. У раз1 порушення переважного права на придбання (у тому числ1 кушвлю) 
прОстих акцш Товариства, що пропонуються Тх власником до вщчуження (у тому числ1 
продажу) третш особ1 будь-який акщонер Товариства мае право протягом трьох мюящв з 
дня, коли вш Д1знався або повинен був Д1знатися про таке порушення, вимагати в 
судовому порядку переведения на нього прав та обов'язюв набувача (у тому числ1 покупця) 
акцш. Уступка зазначеного переважного права шшим особам не допускаеться. 

2.6.6. Зазначене переважне право акщонер1в Товариства не поширюеться на випадки 
переходу права власност1 на цшш папери Товариства в результат! Тх спадкування чи 
правонаступництва. ' 

2.6.7. У раз1 виникнення права звернення стягнення на акци Товариства у зв'язку з Тх 
заставою вщчуження таких акцш здшснюеть'ся з дотриманням переважного права акцюнер1в 
на придбання цих акщй. 

2.6.8. Переважне право Товариства на придбання акцш власно'Т емюй, що пропонуються 
Тх власниками до вщчуження трет1м особам, не допускаеться. 

2.7. Одна проста акщя Товариства надае акщонеру один голос для виршення питания 
на Загальних зборах Товариства, кр1м випадюв проведения кумулятивного голосування. 

Кумулятивне голосування - голосування пщ час обрання ос1б до складу оргашв 
Товариства, коли загальна кшьюсть голос1в акщонера помножуеться на кшьюсть члешв 
органу Товариства, що обираються, а акщонер мае право вщдати ВС1 пщраховаш таким 
чином голоси за одного кандидата або розподшити Тх М1Ж юлькома кандидатами. 

2.8. Кожний акщонер мае право внести пропозицп щодо питань, включених до порядку 
денного Загальних збор1в Товариства, а також щодо нових кандидат1в до складу оргашв 
Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутршшми 
документами Товариства. Пропозицп акцюнер1в (акщонера), яю сукупно е власниками 5 або 
бшьше вщсотюв простих акщй Товариства вщ загально'Т кшькост1 розмщених голосуючих 
акцш Товариства на дату внесения пропозицш, пщлягають обов'язковому включению до 
порядку денного Загальних збор1в. 

2.9. Акщонери (акщонер), яю (який) сукупно е власниками (власником) 10 (десяти) 1 
бшьше вщсотюв простих акцш Товариства мають право: 

1) призначати своТх представниюв для нагляду за реестращею акцюнер1в, проведениям 
Загальних збор1в Товариства, голосуванням та пщбиттям його пщсумюв; 

2) вимагати скликання позачергових Загальних збор1в Товариства, а у передбачених 
законодавством УкраТни випадках - самостшно скликати позачергов1 Загальн1 збори 
Товариства. 

2.10. Акщонери (акщонер), яю (який) сукупно е власниками (власником) бшьше 10 
(десяти) вщсотюв простих акцш Товариства мають право: 

1) 1шщювати проведения спещально'Т перев1рки фшансово-господарськоТ д1яльносп 
Товариства Рев131Йною ком1с1ею; 

2) вимагати проведения аудиторсько'Т перев1рки д1яльност1 Товариства. 
2.11. Акщонери зобов'язан1: 
1) дотримуватися цього Статуту, шших внутршшх документе Товариства; 
2) виконувати ршення Загальних збор1в, 1нших орган1в Товариства; 
3) виконувати своТ зобов'язання перед Товариством, у тому числ1 пов'язаш з майновою 

участю; 
4) оплачувати акци у розм1р1, в порядку та засобами, що передбачеш цим Статутом; 
5) не розголошувати комерц1Йну таемницю,та конфщенщйну 1нформац1ю про д1яльн1сть 

Товариства; 
6) всеб1чно сприяти Товариству в його д1яльност1; 
7) своечасно повщомляти уповноважену юридичну особу, що здшснюе обл1К прав 

власност1 на цшш папери, про змшу адреси 1 1нших даних необхщних для обл1ку права 
власност1 на Ц1НН1 папери; 

8) виконувати шшц обов'язки, передбачеш цим Статутом та чинним законодавством 
УкраТни. 

М1ж акщонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акцюнер1в 
покладаються додатков! обов'язки, у тому числ! обов'язок участ! у Загальних зборах 
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Товариства, 1 передбачаеться вщповщальшсть за недотримання умов таких договорш. Про 
укладення таких договор1в акщонери протягом 10 дшв повинш письмово повщомити 
Товариство та надати Товариству нотар1ально засвщчену кошю такого договору. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ Д1ЯЛЫЮСТ1 ТОВАРИСТВА 
3.1. Основною метою д1яльност1 Товариства е оргашзащя ефективно'Т господарсько'Т 

д1яльност1 для отримання прибутку в штересах акщонер1в Товариства. 
3.2. Предметом д1яльност1 Товариства е: 
• ремонт 1 техшчне обслуговування машин 1 устаткування промислового призначення; 
• вщновлення вщсортованих в1дход1в; 
• оптова торпвля металами та металевими рудами; 
• буд1вництво житлових та нежитлових буд1вель; 
• виробництво труб 1 вироб1в з них; 
• виготовлення нестандартного обладнання, трубного шструменту 1 металоконструкцш; 
• буд1вництво 1 реконструкщя об'екпв культурно-побутового та промислового 

призначення, виготовлення буд1вельних матер1ал1в; 
• науково-дослщницька та дослщно-конструкторська д1яльшсть; 
• Д1яльн1сть у сфер1 буд1вництва, в тому числ1 виготовлення, монтаж несучих 

конструкцш, монтаж конструкцш в буд1вельнш 1 ремонтно-буд1вельн1Й д1яльност1, каштальне 
буд1вництво; ремонт 1 реконструкцгя промислових буд1вель 1 споруд; 

• д1яльн1сть по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню 
технолопчного обладнання 1 вантажопщйомних машин 1 механ1зм1в; 

• виконання проектних роб1Т, в тому чисш буд1вельне проектування 1 конструювання 
житлових будинив та громадських споруд, виробничих, адмш1стративних та побутових 
бущвель промислових п1дприемств, 1нженерних споруд, буд1вель та споруд 
с1льськогосподарського призначення, а також реконструкщя буд1вель та споруд; 

• проектування шженерних мереж 1 систем: внутр1шнього водопроводу та канал1защТ; 
водопостачання, зовн1шн1х мереж 1 споруд; опалення, вентиляцп та кондищонування повггря, 
теплових мереж, газопостачання 1 газо устаткування, електрообладнання 1 електроосв1тлення; 

• розробка спещальних роздш1в проект1в, в тому числ1 ощнка впливу на оточуюче 
середовище; проектно-кошторисно'Т документацп; 

• експертиза проектноТ документацп: експертиза конструктивно! частини проектш, 
робочих проект1в; 

• обстеження буд1вель, споруд 1 мереж: огляд 1 ощнка техн1чного стану буд1вельних 
конструкцш та споруд та Тх захисту; 

• торпвельно-посередницька Д1яльшсть, в тому числ1 агентська, комюшна, 
консигнащйна та дилерська Д1яльн1сть; 

• посередницька д1яльшсть митного брокера та митного перев1зника; 
• виготовлення товар1в народного споживання, орган1зац1я та здшснення громадського 

харчування; 
• переробка та реал1защя В1ДХОД1В виробництва 1 нашвфабрикапв 1нших п1дприемств; 
• загот1вля, переробка, металурпйна переробка металобрухту кольорових 1 чорних 

метал1в; 
• загот1вля, обробка окремих вид1в ресурсощнних в1дход1в, збирання, заготшля окремих 

вид1в В1ДХОД1В як вторинно'Т сировини; ч 
• операцп у сфер1 поводження з небезпечними вщходами; 
• п1дготовка, перепщготовка та шдвищення квал1ф1кацп пращвниюв Товариства та 

1нших пщприемств; 
• зд1йснення д1Яльност1 з надання побутових, транспортних, медико-профшактичних, 

видавницьких та 1нших вид1в послуг шдприемствам, орган1защям та населению; 
• роздр1бна, оптова, оптово-роздр1бна та зустр1чна торпвля продовольчими та 

непродовольчими товарами, в тому числ1 власного виробництва; 
• виробництво, переробка та реал1защя сшьськогосподарсько'Т продукцн; 
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• виробництво продукцп виробничо-техшчного призначення, в тому числ113 вторинноТ 
сировини 1 В1ДХ0Д1В виробництва; 

• проведения операцш (кушвля-продаж, обмш, дарування, застава та шин громадсько-
правов1 угоди) з нерухомютю, продукщею виробничо-техшчного призначення, вторинною 
сировиною (металобрухтом, вщходами виробництва та ш.), товарами народного споживання, 
послугами 1 цшними паперами як на б1ржах, так 1 в позаб1ржовому об1гу; 

• давальницьга операцй з сировиною, комплектуючими та ш.; 
• К0мерц1йна (торпвельна) Д1ЯЛЬН1СТЬ в сфер1 ОПТОВО'Т, р03Др1бН01, К0ШС1ЙН01 ТОрГ1ВЛ1 1 

громадського харчування (вщкриття Тдалень, бар1в, ресторашв, кафе та ш.) з реал1зацп 
продовольчих та непродовольчих товар1в, товар1в народного споживання 1 продукцп 
виробничо-техшчного призначення, сировинй, алкогольних напоТв, тютюнових вироб1в, в 
тому числ1 власного виробництва; 

• виконання маркетингових, шформацшних, навчальних, консалтингових, науково-
дослщницьких та шших вид1в роб1т 1 послуг; 

• орган1зац1я 1 проведения виставок товар1в народного споживання 1 продукцп 
виробничо-техн1чного призначення; 

• надання послуг з перевезення пасажир1в 1 вантаж1в зал1зничним транспортом, в тому 
числ1 м1жнародним; 

• надання послуг з перевезення пасажир1в 1 вантаж1в автомобшьним транспортом, в 
тому числ1 м1жнародним; 

• комплексне матер1ально-техн1чне забезпечення суб'ект1в господарськоТ д1яльиост1; 
• надання послуг 1з збуту продукцН, створено'1 учасниками товарного ринку; пошук 

партнер1в, сприяння у встановленн1 роб1тничих контакпв М1Ж укра'Тнськими та заруб1жними 
дщовими 1 громадськими колами, орган1защя презентащй; 

• розробка 1 впровадження засоб1в передач! 1 збереження 1нформацЙ, програмного 
забезпечення, а також збирання та реал1защя обчислювально'Т та 1ншо'Т електронно'1 технши; 

• надання послуг, пов'язаних з охороною державно! та шшо'! власност1, надання послуг 
з охорони громадян; 

• вщкриття мереж1 ф1рмових крамниць, АЗС, пунюпв серв1сн0го обслуговування 
промислово1 техшки та 1н.; 

• транспортування нафти, нафтопродукпв мапстральним трубопроводом, а також 
виробництво, переробка та реал1защя нафти, нафтопродукпв та паливно-мастильних 
матер1ал1в; 

• транспортування природного газу трубопроводами та його розподш; 
• постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; 
• збер1гання природного газу; 
• виробництво, переробка, реал1защя та транспортування теплово'! енергп 1 пару; 
• виробництво, переробка, реал1защя 1 транспортування електроенергн; 
• централ1зоване водопостачання та водовщведення; 
• куп1вля-продаж боргових зобов'язань; 
• транспортно-експедиц1Йн1 послуги; 
• зовшшньоеконом1чна Д1яльн1сть; 
• створення об'ект1в штелектуальноТ власност1; 
• зд1Йснення р1елтерсько1 д1яльност1, проведения операц1Й з нерухом1Стю, в тому числ1 

операщй куп1вл1-продажу, обмшу, оренди, посе<редницько'1 д1яльност1 в галуз1 нерухомост1, 
надання 1нформац1Йних та консультацшних послуг в галуз1 нерухомост1; 

• створення, тиражування та розповсюдження друкарсько'1, аудю-, в1деопродукцп, 
створення та експлуатащя пункт1в по прокату та продажу вказаноТ продукц11; 

• створення та експлуатащя засоб1в масово! 1нформацн, в тому числ1 газет та журнал1в, 
рад1омовлення та телев1зшних канал1в; 

• розробка, випуск та реал1защя р1зних х1М1чних речовин, матер1ал1в, сполучень та 
препарапв промислового, с1льськогосподарського, побутового призначення; 

• надання послуг по збергганню, створення баз, склад1в, консигнащйних л1ценз1йних 
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склад1в, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних роб1т; 
• надання послуг по ремонту, збер1ганню автомобшв, оптова та роздр1бна торпвля 

автомобшями, в тому числ1 на замовлення та по угодах комки та консигнацй, оптова та 
роздр1бна торпвля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними 
матер1алами, автомобшьними запасними частинами, аксесуарами та супутшми товарами, 
створення та експлуатащя автосалошв, автомагазишв, станцш техшчного обслуговування та 
ремонту автомобшв, охоронних стоянок та гараж1в, оргашзащя сервюного обслуговування 
транспортних засоб1в; 

• оргашзащя 1горноТ д1яльност1, оргашзащя лотереТ; 
• оргашзащя та проведения культурно-розважальноТ д1яльност1, оргашзащя та 

проведения шоу-програм, концерне, естраднйх вистушв, вечор1в вщпочинку, презентащй, 
виставок, створення та експлуатащя музичних бар1в, дискотек, концертних зал1в, 
виставочних зал1в та комплеюпв; 

• оргашзащя та експлуатащя спортивно-оздоровчих центр1в та комплексе, баз 
вщпочинку, санаторпв; 

• оргашзащя внутршнього та закордонного туризму, оргашзащя доставки та 
розмщення турист1в, оргашзащя круЫв, туристичних маршруте, екскурсш; 

• оргашзащя готельного господарства, створення та експлуатащя готел1в, мотел1в та 
кемпшпв, а також готельних комплекс1в; 

• оргашзащя ремонтно-сервюного обслуговування вироб1в в1тчизняних та заруб1жних 
виробник1в; 

• здшснення посередницько'1 д1яльност1 в галуз1 штелектуальноТ власност1 та 
авторського права, розробка, реал1защя та впровадження нових технологш, розробка, 
реал1защя та впровадження у виробництво нових вид1в та зразив продукцп; 

• зд1йснення медично'1 практики; 
• видача лиепв непрацездатност1 пращвникам, як1 мають ознаки тимчасово'1 

непрацездатно ст1; 
• виробництво лкарських засобгв, оптова, роздр1бна торг1вля лкарськими засобами; 
• надання послуг радюзв'язку (з використанням рад10частот); 
• надання послуг телефонного зв'язку (кр1м вщомчих об'ект1в); 
• розробка, виробництво, виготовлення, зберагання, використання, перевезення, 

придбання, пересилання, вв1з, вив1з, вщпустка, знищення прекурсор1в; 
• промисловий вилов риби на промислових дшянках рибогосподарських водойм, кр!м 

внутр1шн1х водойм (ставк1в) господарств; 
• проведения дезшфекцшних, дез1нсекщйних, дератизащйних роб1т; 
• 1нша Д1яльн1сть, що не заперечуе мет1 д1яльност1 Товариства та чинному 

законодавству УкраТни. 
Товариство здшснюе види д1яльност1, що вимагають лщензування або спец1ального 

дозволу, тшьки П1сля отримання л1ценз1й або спещальних дозвол1в на щ види д1яльност1. 
3.3. Товариство здшснюе зовшшньоеконом1чну Д1яльн1сть як суб'ект 

зовн1шньоеконом1чно! д1яльност1, у вщповщност1 з метою 1 в межах предмету свое!' 
д1яльност1. Товариство мае право вчиняти ВС1 передбачеи1 законодавством УкраТни 
експортно-1мпортн1 операцп, в тому числ1 укладати зовн1шньоеконом1чн1 контракти кушвль 
продажу, постачань, товарообм1ну, операцп з давальницькою сировиною, посередницью, 
ком1С1Йн1, консигнацшш, надання послуг та виконання роб1т, зберггання, перевезення, оренди 
та шии. 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ТОВАРИСТВА 
4.1. Товариство е господарським товариством 1 мае оргашзацшно-правову форму 

акц1онерного товариства. Тип акцюнерного товариства — приватне акщонерне товариство. 
Товариство е юридичною особою з дати його державно-! реестраци 1 мае вс1 права та 
обов'язки, передбачеш чинним законодавством УкраТни для юридичних ос1б. 

4.2. Товариство здшснюе свою д1яльшсть вщповщно до чинного законодавства 
УкраТни, цього Статуту та внутр!шшх Положень Товариства. 
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4.3. Товариство створено шляхом об'еднання майна та майнових прав його засновниюв 
та розподшу вс1х акцш Товариства М1Ж ними. 

4.4. Товариство мае самостшний баланс, розрахунков1 (поточш) та шин рахунки в 
установах банюв, печатку з щентифкацшним кодом, штампи 31 сво'Тм найменуванням, а 
також може мати ф1рмову (торговельну) марку 1 товарний знак, як1 затверджуються 
Правлшням Товариства. Печатка Товариства, в доповнення до обов'язкових рекв1зит1в, 
передбачених законодавством, може мютити наступну емблему 
(зображення): 

< 

\ 

4.5. Товариство несе вщповщальшсть за своТми зобов'язаннями в межах належного 
йому майна зпдно з чинним законодавством УкраТни. 

4.6. Товариство може вступати в будь-як1 передбачеш чинним законодавством УкраТни 
цившьно-правов1 вщношення з укра'Тнськими та шоземними юридичними 1 ф1зичними 
особами. Товариство може укладати договори, контракти та шип угоди, в тому числ1 кушвль 
продажу, оренди, комюп, послуг, страхування, доручення, шдряду, перевезення, зберкання, 
дарування 1 вчиняти будь-яю шип правов1 ди у В1ДПОВ1ДНОСТ1 з чинним законодавством 
УкраТни. Товариство мае право вщ свого 1меш набувати майнових 1 особистих немайнових 
прав, нести зобов'язання, виступати позивачем 1 вщповщачем в суд1, господарському суд1, 
третейському суд1. Товариство мае право на придбання та надання права на володшня та 
використання охоронних документов, технолопй, науково-техшчно'Т шформацй. 

4.7. Товариство мае право здшснювати розмщення цшних папер1в, а також операцп з 
щнними паперами зпдно з д1ючим законодавством. 

4.8. Товариство мае право: 
- вступати в об'еднання з шшими суб'ектами господарсько'Т д1яльност1; 
- бути засновником 1 учасником р1зноман1тних господарських товариств та юридичних 

0С16 1нших орган1защйно-правових форм; 
- здшснювати швестицшну Д1яльн1сть в Украпи та за и межами; 
- бути засновником 1 учасником благодшних орган1защй 1 фонд1в. 
4.9. Товариство мае право створювати на територп УкраТни та за ТТ межами сво'Т фшп та 

представництва, а також доч1рш п1дприемства вщповщно до чинного законодавства УкраТни 
та законодавства держави за мюцем Тх реестрацп. Кер1вництво Тх д1яльн1стю здшснюеться 
особами, що призначаються Правл1нням Товариства. Створюваш Товариством доч1рн1 
гпдприемства, фш'Т та представництва можуть надшятися основними засобами та обковими 
коштами. 

Фшй та представництва Товариства д1ють на шдстав1 положень про них. Кер1вник ф1лп 
1 кер1вник представництва дгють на пщстав1 дов1реност1, яка видаеться Товариством. Фшп та 
представництва не е юридичними особами. 

Доч1рн1 шдприемства Товариства, що е юридичними особами, не вщповщають за 
зобов'язаннями Товариства, а Товариство не вщповщае за Тх зобов'язаннями. 

4.10. Товариство може направляти сво'Тх спещалют1в за кордон у вщрядження, для 
стажування, перепщготовки, навчання та ознайомлення з досвщом орган1зацп 1 д1яльност1 
ф1рм 1 пщприемств, збирання дшовоТ 1нформацп, учасп у переговорах, виставках, аукц1онах, 
встановленн1 дшових контакт1в. 

4.11. Товариство зпдно з чинним законодавством УкраТни мае право залучати до робота 
укра'Тнських та шоземних спец1ал1ст1в, самост1йно визначати форми, розм1р та види оплати Тх 
пращ. 

4.12. Товариство мае право одержувати валютш кредита 1 швестицп вщ заруб1жних 
партнеров та шших 1нвестор1в. При цьому валюта використовуеться ним самостшно у 
вщповщност! з д1ючим законодавством. За одержан! Товариством кредита 1 1нвестиц1Т 
держава вщповщальност1 не несе. 

4.13. Товариство може брати участь або сшвробгшичати в Т1Й чи 1НШ1Й форм! з 
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м1жнародними громадськими та шшими оргашзащями, фондами, входити до м1жнародних 
систем та оргашзацш тощо. Товариство бере участь у м1жнародному культурному та 
науковому обмшь 

4.14. Зовн1шньоеконом1чн1 договори (контракта, угоди), що укладаються Товариством, 
гидписуються Головою Правлшня або шшим членом Правлшня, уповноваженим д1яти без 
дов1реност1 зпдно 31 спшьним ршенням Правлшня та Наглядово1 ради, або особою, 
уповноваженою вщповщною дов1решстю. 

4.15. Майно Товариства складаеться з основних засоб1в та об1гових коптв, а також 
шших цшностей, вартють яких вщображена в б алана Товариства 1 формуеться з джерел, не 
заборонених чинним законодавством Украши. 

4.16. Джерелами формування майна Товариства е: 
1) внески засновниюв (акцюнер1в); 
2) доходи, одержат в1д реал1зацй продукцп (товар1в), роб1т, послуг, а також В1Д 

здшснення шших вид1в господарськоТ Д1ЯЛЬНОСТ1; 

3) доходи В1д щнних папер1в; 
4) кредита, позики, позички у нацюнальнш та 1ноземн1Й валют1, товарн1 кредита; 
5) каштальш в клад ел ня 1 дотаци з бюджет1в; 
6) майно, придбане в шших суб'екпв господарювання, оргашзацш та громадян у 

встановленому законодавством порядку; 
7) шип джерела, не заборонеш чинним законодавством Укра'ши. 
4.17. Товариство е власником: 
- майна, переданого йому засновниками; 
- майна, одержаного в результат! його фшансово-господарсько! д1яльностц 
- одержаних доход1в; 
- шшого майна, набутого на пщставах, не заборонених законодавством. 
Товариство здшснюе волод1ння, користування 1 розпорядження свош майном у 

В1ДПОВ1ДНОСТ1 3 Ц1ЛЯМИ СВ0е1 Д1ЯЛЬНОСТ1. 

4.18. Товариство мае право продавати або передавати юридичним особам та 
громадянам, обмшювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або 
у позику будинки, споруди, обладнання, транспорта! засоби, швентар, сировину та шип 
матер1альн1 цшносп, що належать йому, а також списувати Ух з балансу. 

4.19. Товариство самостшно в1дповщае за сво'ши зобов'язаннями ус1м своТм майном. 
4.20. Товариство не вщповщае за зобов'язаннями держави, так само як 1 держава не 

в1дповщае за зобов'язаннями Товариства. 
4.21. Акцюнери не вщповщають за зобов'язаннями Товариства 1 несуть ризик збитюв, 

пов'язаних з Д1яльн1стю Товариства, у межах вартост1 акшй, що ш належать. 
4.22. Товариство не несе вщпов1дальност1 за зобов'язаннями акцюнер1в. 
4.23. Товариство не може мати единим учасником шше п1дприемницьке товариство, 

учасником якого е одна особа. 

5. СТАТУТНИЙ КАП1ТАЛ ТА Ц1НН1 ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 
5.1. Статутний капрал Товариства становить 9 772 445 (дев'ять мшьйошв с1мсот 

с1мдесят дв1 тисяч1 чотириста сорок п'ять) гривень. Статутний капрал утворюеться з суми 
ном1нально'1 вартост1 вс1х розм1щених акщй Товариства. 

5.2. Статутний кап1тал подшено на 9 772 445 (дев'ять мшьйошв амсот с1мдесят дв1 
тисяч1 чотириста сорок п'ять) простих 1менних1акщй ном1нальною варт1стю 1 (одна) гривня 
кожна. 

5.3. Початковий розподш акщй проведено у вщпов1дност1 з Установчим договором в1д 
20 жовтня 2001 року. При подальшому перерозпод1Л1 акщй змши до Установчого договору не 
вносяться. 

5.4. Товариство за р1шенням Загальних збор1в мае право змшювати (збшьшувати або 
зменшувати) розм1р свогр Статутного кап1талу. 

Зб1льшення Статутного кашталу зд1Йснюеться за рахунок джерел, передбачених 
чинним законодавством, шляхом: - розм1щення додаткових акщй юнуючоТ ном1нально'1 вартост!; 



- пщвищення номшально'Т вартост1 акщй. 
Збшьшення Статутного кашталу Товариства 13 залученням додаткових внесюв 

здшснюеться шляхом розмщення додаткових акцш. 
Збшьшення Статутного кашталу Товариства без залучення додаткових внесюв 

здшснюеться шляхом пщвищення номшально'Т вартост1 акцш. 
Товариство мае право збшылувати Статутний каштал теля реестрацп з в т в про 

результата розмщення вс1х попередшх випусюв акщй. 
Збшьшення Статутного кашталу Товариства у раз1 наявност1 викуплених Товариством 

акщй не допускаеться. 
Збшьшення Статутного кашталу Товариства для покриття збитюв не допускаеться, кр1м 

випадюв, встановлених чинним законодавством. 
Збшьшення Статутного капталу здшснюеться в- порядку, встановленому чинним 

законодавством. 
Акщонери Товариства мають переважне право на придбання акцш, що розмщуються 

Товариством. 5.5. Розм1р Статутного кашталу може бути зменшений шляхом: 
- зменшення номшалЬно'Т вартост1 акщй; 
- анулювання рашше викуплених Товариством акцш та зменшення Тх загально'Т 

К1ЛЬКОСТ1. 
Зменшення Статутного кашталу здшснюеться в порядку, встановленому чинним 

законодавством. 
Зменшення Товариством статутного кашталу нижче встановленого законодавством 

розм1ру мае наслщком лшвщащю Товариства. 
5.6. Акщя Товариства посв1дчуе корпоративн1 права акщонера щодо цього акщонерного 

товариства. 
5.7. Ус1 акци Товариства е 1менними. АкцЙ Товариства 1снують виключно в 

бездокументарнш форм1. 
5.8. Товариство розмщуе прост11менн1 акци в бездокументарнш форм1 в розм1р1 його 

статутного капггалу у вщповщносп з законодавством УкраТни 1 вимогами, встановленими 
Нащональною ком1с1ею з Ц1нних папер1в та фондового ринку. 

5.9. Кожна акщя Товариства дае акщонеров! право одного голосу при виршенш вс1х 
питань, що розглядаються на Загальних зборах Товариства, кр1м проведения кумулятивного 
голосування. 

5.10. Розм1щення та реестращя проспекту емюй акщй зд1Йснюеться в порядку, 
встановленому чинним законодавством УкраТни. 

5.11. Акщонери мають право розпоряджатися акщями, яю ш належать, у в1дповщност1 
з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством 
УкраТни та цим Статутом . 

5.12. Акщя неподшьна. У випадку, коли одна 1 та ж акщя належить декшьком особам, 
вс1 вони визначаються сшввласниками акци 1 можуть здшснювати сво'Т права на шдставах, 
визначених законодавством, через одного 13 сп1ввласник1в або через загального представника. 

5.13. Товариство мае право викупити сво'Т акци в порядку, передбаченому 
законодавством УкраТни. Ршення про викуп Товариством розмщених ним акщй 
приймаються Загальними зборами. Викуплеш Товариством акци не враховуються у раз1 
розподшу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних збор1в. Товариство 
повинно протягом року з моменту викупу продати викуплеш Товариством акци або 
анулювати Тх вщповщно до ршення Загальних збор1в, яким було передбачено викуп 
Товариством власних акцш. 

5.14. Товариство забезпечуе ведения обл1ку акцш у вщповщност1 з чинним 
законодавством, укладаючи вщповщш договори з депозитарними установами. 

5.15. Товариство мае право розмщувати облшаци. Облшацн п1дтверджують 
зобов'язання Товариства- повернута власников1 обл1гацп и номшальну варт1сть у 
передбачений умовами розмщення обл1гац1й строк та виплатити доход за облшащею, якщо 
1нше не передбачено умовами розмщення. 

Товариство може здшснювати розмщення обл1гац1Й за р1шенням Наглядово'Т ради 
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Товариства. Пшення про розмщення Товариством о&пгацш на суму, що перевищуе 25 
в1дсотк1в вартост1 актив1в Товариства, приймаеться Загальними зборами Товариства. 

Товариство мае право розмщувати обл1гацп на суму, яка не перевищуе трикратного 
розм1ру власного кашталу або розм1ру забезпечення, що надаеться йому з щею метою 
трет1ми особами. 

5.16. Товариство мае право видавати вексель а також розмщувати шип щнш папери у 
в1дпов1дност1 з чинним законодавством УкраТни. 

6. ПОРЯДОК РОЗПОД1ЛУ ПРИБУТКУ I ЗБИТК1В ТОВАРИСТВА 
6.1. Прибуток Товариства утворюеться з надходжень вщ його господарськоТ д1яльност1 

шсля покриття матер1альних та прир1вняних' до них витрат 1 витрат на оплату пращ. 3 
прибутку Товариства сплачуються передбачеш законом податки та шип обов'язков! платежь 
Прибуток, одержаний теля зазначених розрахунюв, залишаеться у розпорядженн1 
Товариства, яке визначае напрями його використання. 

6.2. Порядок розподшу прибутку 1 збитюв Товариства визначаеться ршенням Загальних 
збор1в у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до чинного законодавства УкраТни та Статуту Товариства. 

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишаеться у повному розпорядженш 
Товариства: 

1) створюеться та поповнюеться резервний каштал; 
2) накопичуеться нерозподшений прибуток; 
3) виплачуються дивщенди; 
4) покриваються збитки. 
6.4. Виплата дивщенд1в здшснюеться з чистого прибутку звшюго року та/або 

нерозподшеного прибутку. На кожну просту акщю Товариства нараховуеться однаковий 
розм1р дивщенд1в. Товариство здшснюе виплату дивщещцв у строк, що не перевищуе шести 
М1сящв з дня прийняття Загальними зборами ршецня про виплату дивщещцв. 

Виплата дивщенд1в за акщями зд1йснюеться виключно грошовими коштами. 
Для кожно1 виплати дивщенд1в Наглядова рада Товариства встановлюе дату складення 

перел1ку ос1б, як1 мають право на отримання дивщенд1в, порядок та строк Тх виплати. Дата 
складення перелжу ос1б, як1 мають право на отримання дивщещцв за простими акщями, не 
може передувати дат1 прийняття ршення Загальними зборами про виплату дивщендш. 
Перел1к ос1б, як1 мають право на отримання див1денд1в, складаеться в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему Украши. 

У раз1 вщчуження акщонером належних йому акц1й п1сля дата складення перелжу ос1б, 
яи мають право на отримання див1денд1в, але рашше дата виплати див1денд1в, право на 
отримання дивщенд1в залишаеться в особи, зазначено'1 у такому перел1ку. 

6.5. Товариство повщомляе ос1б, яи мають право на отримання дивщенд1в, про дату, 
розм1р, порядок та строк IX виплати шляхом направления поштового письмового 
повщомлення щнним листом з описом вкладення та повщомленням про вручения протягом 
10 (десяти) дшв з дня прийняття ршення про виплату дивщенд1в. 

6.6. Товариство не мае права приймати р1шення про виплату дивщенд1в та зд1Йснювати 
виплату див1денд1в у випадках, якщо: 

1) зв1т про результата розм1щення акщй не зареестровано у встановленому 
законодавством порядку; 

2) власний каштал Товариства менший, шж сума його Статутного кашталу та 
резервного кашталу. 

Товариство не мае права здшснювати виплату дивщещцв у раз1, якщо воно мае 
зобов'язання про викуп акщй вщповщно до стагп 68 Закону Украши «Про акщонерш 
товариства». 

6.7. Товариство покривае збитки вщповщно до вимог чинного законодавства Украши. 
6.8. Товариство формуе резервний каштал та мае право утворювати шип фонди за 

ршенням Загальних зборш Товариства. Фонди, передбачеш законодавством, створюються в 
обов'язковому порядку в розм1рах, передбачених законодавством. 

Резервний каштал Товариства створюеться для покриття збитюв Товариства у розмф1 
не менше шж 15 вщсотюв статутного кашталу Товариства. 
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Резервний каштал формуеться шляхом щор1чних вщрахувань вщ чистого прибутку 
Товариства або за рахунок нерозподшеного прибутку. До досягнення встановленого цим 
Статутом розм1ру резервного кашталу розм1р щор1чних вщрахувань не може бути меншим 
шж 5 вщсотюв суми чистого прибутку Товариства за рш. 

У випадку, коли резервний каштал сформований в розм1р1 15% вщ статутного кашталу 
Товариства, вщрахування до резервного кашталу можуть не здшснюватися. 

Призначення, порядок формування 1 використання коитв фонд1в визначаються 
Наглядовою радою. Витрачання кошпв фонд1в здшснюеться Правлшням. за узгодженням з 
Наглядовою радою. 

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПО(!:АДОВ1 ОСОБИ ОРГАШВ ТОВАРИСТВА 
7.1. Управлшня Товариством здшснюють: 
- Загальш збори Товариства; 
- Наглядова рада Товариства; 
- Правлшня Товариства; 
- Рев1з1йна ком1С1я Товариства. 
7.2. Посадовими особами оргашв Товариства е ф1зичш особи - Голова та члени 

Наглядово'Т Ради, Голова та члени Правлшня Товариства, Голова та члени Рев1зшноТ комюи. 
7.3. Посадовими особами оргашв Товариства не можуть бути народш депутата 

УкраТни, члени Кабшету Мшютр1в УкраТни, кер1вники центральних та мюцевих оргашв 
виконавчо'Т влади, оргашв мюцевого самоврядування, вшськовослужбовщ, нотар1уси, 
посадов1 особи орган1в прокуратури, суду, служби безпеки, внутршшх справ, державш 
службовц1, кр1м випадк1в, коли вони виконують функци з управл1ння корпоративними 
правами держави та представляють штереси держави або територ1ально'Т громади в 
Наглядовш рад1 або Рев131ЙН1Й комюп Товариства. 

7.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом д1яльност1, не можуть бути 
посадовими особами оргашв Товариства, якщо воно провадить цей вид д1яльност1. Особи, 
як1 мають непогашену судим1сть за злочини проти власност1, службов1 чи господарсью 
злочини, не можуть бути посадовими особами оргашв Товариства. 

7.5. Посадовим особам оргашв Товариства виплачуеться винагорода у розм1р1 та на 
умовах, передбачених цившьно-правовими або трудовими договорами (контрактами), 
укладеними з ними. 

7.6. Посадов1 особи оргашв Товариства повинш Д1яти в штересах Товариства, 
дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та шших документ! в 
Товариства. 

7.7. Посадов1 особи оргашв Товариства несуть вщповщальнють перед Товариством за 
збитки, завдаш Товариству сво'Тми Д1ями (безд^яльшстю), згщно 13 законодавством. 

8. ЗАГАЛЬШ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА 
8.1. Загальш збори Товариства е вищим органом Товариства. 
8.2. Загальш збори Товариства можуть виршувати будь-як1 питания д1яльност1 

Товариства. 
Загальш збори Товариства проводяться на територи УкраТни, в межах населеного 

пункту за мюцезнаходженням Товариства, кр1м випадк1в, коли на день скликання Загальних 
збор1в 100 в1дсотками акцш Товариства волод1ють 1ноземц1, особи без громадянства, шоземш 
юридичн1 особи, а також м1жнародш орган1зацп. 

8.3. До виключноТ компетенцп Загальних збор1в Товариства належить: 
1) визначення основних напрям1в д1яльност1 Товариства; 
2) внесения змш до Статуту Товариства; 
3) прийняття р1шення про анулювання викуплених акщй; 
4) прийняття р1шення про змшу типу Товариства; 
5) прийняття рнпення про розм1щення акц1Й; 
6) прийняття р1шення про зб1льшення статутного кашталу Товариства; 
7) прийняття р1шення про зменшення статутного кашталу Товариства; 
8) прийняття р1шення про дробления або консолщащю акщй; 
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9) затвердження положень про Загальш збори, Наглядову раду, Правлшня та Рев1зшну 
ком1С1Ю Товариства, а також внесения змш до них; 

10) затвердження р1Чного зв1ту Товариства; 
11) прийняття ршення про викуп Товариством розм1щених ним акщй, крш випадкш 

обов'язкового викупу акцш, визначених статгею 68 Закону «Про акщонерш товариства»; 
12) прийняття ршення про форму юнування акцш; 
13) розподш прибутку 1 збитк1в Товариства, з урахуванням вимог, передбачених 

законом; -
14) затвердження розм1ру ргчних дивщещцв з урахуванням вимбг, передбачених 

законом; / . 
15) прийняття ршень з питань порядку проведения Загальних зборт; 
16) обрання члешв НаглядовоТ ради, затвердження .умов цившьно-правових договорю, 

трудових договорхв (контракпв), що укладатимуться з ними, встановлення розмфу IX 
винагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на шдписання договорш (контракта») з 
членами НаглядовоТ ради; 

17) прийняття ршення пр(? припинення повноважень члешв Наглядово1 ради, за 
винятком випадив, встаноЬлених Законом УкраТни "Про акщонерш товариства"; 

18) обрання члешв РевЫйгои комюи, прийняття ршення про дострокове припинення IX 
повноважень; 

19) затвердження висновив Рев13шноТ комюп; 
20) обрання члешв л1чильноТ комюй, прийняття ршення про припинення IX 

повноважень; 
21) прийняття ршення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартють майна, 

роб1т або послуг, що е предметом такого правочину, перевищуе 25 вщсотюв вартост! активш 
за даними останньо'Т р1чно'Т ф1нансовоТ зв1тност1 Товариства; 

22) прийняття ршення про видш та припинення Товариства, крш випадку, 
передбаченого частиною четвертою статп 84 Закону УкраТни "Про акцюнерш товариства;, 
про лквщащю Товариства, обрання л1кв1дац1йноТ комки, затвердження порядку та строив 
шквщаци, порядку розподшу м!ж акц1онерами майна, що залишаеться теля задоволення 
вимог кредитор1в, 1 затвердження л1кв1дац1йного балансу; 

23) прийняття р1шення за насл1дками розгляду зв1ту НаглядовоТ ради, зв1ту Правлшня 
Товариства, зв1ту Рев131Йно'Т комюп; 

24) затвердження Кодексу корпоративного управлшня Товариства; 
25) обрання ком1сп з припинення Товариства; 
26) прийняття ршень з будь-яких шших питань, вщнесених до виключно1 компетенцп 

Загальних збор1в Статутом Товариства. 
8.4. Повноваження з виршення питань, що належать до виключно1 компетенцп 

Загальних збор1в, не можуть бути передаш 1ншим органам Товариства. 
8 5. До компетенцп Загальних збор1в Товариства також нал ежить: 
1) прийняття р1шень про створення, реоргашзащю та лквщащю фшй та представництв 

Товариства, затвердження положень, на пщстав1 яких вони здшснюють Д1яльнють; 
2) прийняття ршення про обрання уповноважено'Т особи акщонерш для представления 

1нтерес1в акцюнер1в у випадках, передбачених законом; 
3) прийняття ршення про попередне схвалення значних правочинш, яю можуть 

вчинятися Товариством протягом не бшьш як одного року з дата прийняття такого ршення, 13 
зазначенням характеру правочишв та Тх гранично'Т сукупно'Т вартост1. 

8 6 Загальн1 збори мають право передати частину своТх повноважень, визначених 
Статутом та Положениям про Загальш збори Товариства, до компетенцп Наглядовох ради або 
Правлшня Товариства, кр!м тих питань, як! належать до виключноТ компетенцп Загальних 
збор1В. 

8.7. У Загальних зборах Товариства можуть брата участь особи, включеш до перел1ку 
акщонер1в, ЯК1 мають право на таку участь, або Тх представники. 

Перелк акцюнер1в, ян мають право на участь у Загальних зборах, складаеться станом 

на 24 годину за три робочих дш до дня проведения таких збор1в. 
Вносити зм1ни до перел1ку акщонер1в, як! мають право на участь у Загальних зборах 
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Товариства, теля його складення заборонено. 
8.8. Представником акцюнера на Загальних зборах може бути ф1зична особа або 

уповноважена особа юридично! особи, а також уповноважена особа держави чи 
територ1ально1 громади. 

Посадов1 особи оргашв Товариства та Тх афшйоваш особи не можуть бути 
представниками шших акцюнер1в Товариства на Загальних зборах. 

Акцюнер може призначити свого представника постшно або на певний строк. Акцюнер 
може у будь-який час замшити свого представника, повщомивши про, це Голову Правлшня 
Товариства. 

Акцюнер мае право видати дов1решсть на право участ1 та голосування на Загальних 
зборах декшьком свош представникам. Шдання дов1реност1 на право учасп та голосування 
на Загальних зборах не виключае право учасп на цих зборах акцюнера, який видав 
дов1рен1сть, замють свого представника. 

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликае Загальш збори, також можуть 
бути присутш представник аудитора Товариства та посадов1 особи Товариства незалежно вщ 
володшня ними акщями Товариства, представник органу, який представляе права та штереси 
трудового колективу. 

8.9. Перелш акцюнер1в, яю мають право на участь у Загальних зборах, складаеться в 
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Украши. 

8.10. Товариство зобов'язане щороку скликати та проводити не шзшше 30 кв1тня 
наступного за зв1тним року Загальш збори (р1чш Загальш збори). До порядку денного р1чних 
Загальних збор1в обов'язково вносяться питания, передбачеш пщпунктами 10, 13 та 23 
пункту 8.3. цього Статуту. 

Не рщше шж раз на три роки до порядку денного Загальних збор1в обов'язково 
вноситься питания, передбачеш пщпунктами 16 та 17 пункту 8.3. цього Статуту. Ус1 шип 
Загальш збори, кргм р1чних, вважаються позачерговими. 

8.11. Позачергов1 Загальш збори Товариства скликаються Наглядовою радою: 
1) з власноУ шшдативи; 
2) на вимогу Правлшня Товариства - в раз1 порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необх1дност1 вчинення значного правочину; 
3) на вимогу Рев131Йно1 комюи; 
4) на вимогу акцюнер1в (акц10нера), як1 на день подання вимоги сукупно е власниками 

10 1 бшьше В1ДСОТК1В простих акщй Товариства; 
5) в 1нших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства. 
8.12. Вимога про скликання позачергових Загальних збор1в подаеться в письмовш 

форм1 Правл1нню Товариства на адресу за м1сцезнаходженням Товариства 13 зазначенням 
органу або пр1звищ (найменувань) акщонер1в, як1 вимагають скликання позачергових 
Загальних збор1в, пщетав для скликання та порядку денного. 

У раз1 скликання позачергових Загальних збор1в з 1шщативи акц10нер1в вимога повинна 
також м1стити 1нформац1ю про кшьк1сть, тип 1 клас належних акц10нерам акцш та бути 
шдписаною вс1ма акцюнерами, як1 и подають. 

8.13. Наглядова рада приймае ршення про скликання позачергових Загальних збор1в 
Товариства або про вщмову в такому скликанш протягом 10 ДН1В з моменту отримання 
вимоги про IX скликання. 

8.14. Пшення про вщмову у скликанш позачергових Загальних збор1в Товариства може 
бути прийнято тшьки у разк 4 

1) якщо акцюнери на день подання вимоги сукупно не е власниками 10 1 бшьше 
В1ДСОТК1В простих акц1Й Товариства; 

2) неповноти даних, передбачених п.8.12 цього Статуту. 
Пшення Наглядово'1 ради про скликання позачергових Загальних збор1в або мотивоване 

р1шення про вщмову у скликанш надаеться вщповщному органу Товариства або акщонерам, 
як1 вимагають 1'х скликання, не П1зн1ше шж за три дн1 з моменту його прийняття. 

8.15. Позачергов1 Загальш збори Товариства мають бути проведеш протягом 45 дшв з 
дати отримання вимоги про IX скликання. 

8.16. Якщо цього вимагають штереси Товариства, Наглядова рада мае право прийняти 
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ршення про скликання позачергових Загальних збор1в з письмовим повщомленням 
акц1онер1в про проведения позачергових Загальних збор1в та порядок денний не шзшше шж 
за 15 дшв до дата IX проведения з позбавленням акцюнер1в права вносите пропозицп до 
порядку денного. У такому раз1 за вщсутноеп кворуму позачергових Загальних збор1в 
повторш Загальш збори з таким самим порядком денним не проводяться. 

Наглядова рада не мае права прийняти ршення, зазначене в абзащ першому цього 
пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних збор1в включае питания про обрання 
члешв Наглядово1 ради. 

8.17. У раз1 якщо протягом строку, встановленого п.8.13. цього Статуту, Наглядова рада 
не прийняла ршення про скликання позачергових Загальних збор1в Товариства, таю збори 
можуть бути скликаш акцюнерами, яю ЦЬОРО вимагають. 

8.18. Письмове повщомлення про проведения Загальних збор1в Товариства та 1х 
порядок денний надсилаеться кожному акцюнеру, зазначеному в перел1ку акщонер1в, 
складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему УкраТни, на 
дату, визначену Наглядовою радою, а в раз1 скликання позачергових Загальних збор^в на 
вимогу акцюнер1в, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла ршення про скликання 
позачергових Загальних збор1в, - акцюнерами, як1 цього вимагають. Встановлена дата не 
може передувати дню прийняття ршення про проведения Загальних збор1в 1 не може бути 
встановленою ранше, шж за 60 дшв до дата проведения Загальних збор1в. 

Повщомлення про проведения Загальних збор1в мае мютити вщомосл, передбачеш 
Законом УкраТни "Про акцюнерш товариства". 

Письмове повщомлення про проведения Загальних збор1в та IX порядок денний 
надсилаеться акцюнерам персонально щнним листом з описом вкладення та повщомленням 
про вручения, у строк не шзшше шж за 30 дшв до дата 1'х проведения. Повщомлення 
розсилае особа, яка скликае Загальш збори, або особа, яка веде облк прав власносп на акцп 
Товариства у раз1 скликання Загальних збор1в акцюнерами. 

Товариство не шзшше шж за 30 дшв до дата проведения Загальних збор1в публжуе в 
оф1щйному друкованому оргаш повщомлення про проведения Загальних збор1в. 

8.19. Кожний акщонер мае право внести пропозицп щодо питань, включених до 
порядку денного Загальних збор1в Товариства, а також щодо нових кандидате до складу 
оргашв Товариства, кшьюсть яких не може перевищувати кшьюсного складу кожного з 
оргашв. Пропозицп вносяться не П1зн1ше шж за 20 ДН1В до дата проведения Загальних збор1в, 
а щодо кандидате до складу орган1в Товариства - не шзшше шж за С1М дн1в до дати 
проведения Загальних збор1в. 

Пропозиц1я до порядку денного Загальних збор1в Товариства подаеться в письмовш 
форм1 13 зазначенням пр1звища (найменування) акщонера, який и вносить, кшькост1, типу 
та/або класу належних йому акц1Й, зм1сту пропозицп до питания та/або проекту ршення, а 
також кшькост!, типу та/або класу акц1й, що належать кандидату, який пропонуеться цим 
акцюнером до складу оргашв Товариства. 

Наглядова рада Товариства, а в раз1 скликання позачергових Загальних збор1в 
Товариства на вимогу акцюнер1в - акцюнери, як1 цього вимагають, у випадках, передбачених 
п. 8.17 цього Статуту, приймають ршення про включения пропозицш до порядку денного не 
шзнше шж за 15 дшв до дати проведения Загальних зборгв, а щодо кандидата до складу 
оргашв Товариства - не шзнше шж за чотири дш до дати проведения Загальних зборгв. 

8.20. Пропозицп акцюнер1в (акцюнера), як1 сукупно е власниками 5 або бшьше 
ВЩСОТК1В простих акцш, пщлягають обов'язкорому включению до порядку денного Загальних 
збор1в. У такому раз1 р1шення Наглядово'1 ради про включения питания до порядку денного 
не вимагаеться, а пропозищя вважаеться включеною до порядку денного, якщо вона подана з 
дотриманням вимог 1 строюв, встановлених п.8.19. цього Статуту та чинного законодавства 
Украши. 

8.21. Змши до порядку денного Загальних збор1в вносяться лише шляхом включения 
нових питань та проекпв ршень 13 запропонованих питань. Товариство не мае права вносити 
змши до запропонованих акщонерами питань або проекта ршень. 

8.22. Ршення про вщмову у включенш до порядку денного Загальних збор1в 
Товариства пропозицп акщонер1в (акщонера), яю сукупно е власниками 5 або бшьше 
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в1дсотк1в простих акцш, може бути прийнято тшьки у разг. 
1) недотримаиия акцюнерами строку, встановленого п.8.19. цього Статуту; 
2) неповноти даних, передбачених п.8.19. цього Статуту. 
Мотивоване ршення про вщмову у включенш пропозицп до порядку денного 

Загальних збор1в надсилаеться Наглядовою радою акцюнеру протягом трьох дшв з моменту 
його прийняття. 

8.23. Товариство не шзшше шж за 10 дшв до дати проведения Загальних збор1в 
повинно письмово повщомити акцюнер1в, у спос1б, передбачений пунктом 8.18. цього 
Статуту, про змши у порядку денному. 1 

8.24. Вщ дати надюлання повщомлення про проведения Загальних збор1в до дати IX 
проведения Товариство ' повинно надати > акцюнерам можливють ознайомитися з 
документами, необхщними для прийняття ршень з питань порядку денного, шляхом 
особистого ознайомлення за мюцезнаходженням Товариства у робоч1 дш, робочий час та в 
доступному мющ, а в день проведения Загальних збор1в - також у мющ Тх проведения. 

Перелж документа, необхщних для прийняття ршень з питань порядку денного, 
визначаеться Наглядовою радою одночасно з прийняттям ршення про попередне 
затвердження порядку децного Загальних збор1в. 

Шсля надюлання акщонерам повщомлення про проведения Загальних збор1в 
Товариство не мае права вносити змши до документа, наданих акщонерам або з якими вони 
мали можливють ознайомитися, кр1м змш до зазначених документа у зв'язку 13 змшами в 
порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому раз1 змши вносяться не 
шзнше шж за 10 дшв до дати проведения Загальних збор1в, а щодо кандидата до складу 
оргашв товариства - не шзнше шж за чотири дш до дати проведения Загальних збор1в. 

8.25. Порядок проведения Загальних збор1в встановлюеться Законом Украши "Про 
акцюнерш товариства", цим Статутом та ршенням Загальних збор1в. 

Загальш збори визнаються правомочними за умови наявносп кворуму. Наявнють 
кворуму Загальних збор1в визначаеться реестрацшною комю1ею на момент закшчення 
реестрацп акщонер1в для участ1 у Загальних зборах Товариства. 

Загальш збори Товариства мають кворум за умови реестрацп для участ1 у них 
акцюнер1в, як1 сукупно е власниками не менш як 60 вщсотк1в голосуючих акцш. 

8.26. Реестращя акцюнер1в О'х представник1в) проводиться на пщстав1 перел1ку 
акц1онер1в, як1 мають право на участь в Загальних зборах, складеного в порядку, 
передбаченому законодавством про депозитарну систему Украши, 13 зазначенням кшькост1 
голос1в кожного акщонера. 

8.27. Для орган1зацн робота Загальних збор1в Наглядовою радою призначаються голова 
та секретар Загальних збор1в. У раз1 скликання Загальних збор1в акцюнерами (акцюнером), 
у випадках, передбачених п. 8.17 цього Статуту, голова та секретар зборгв призначаються 
акцюнерами, яю скликають збори, або обираються безпосередньо на зборах 

8.28. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акщя - один 
голос, кр1м випадюв кумулятивного голосування. 

Кумулятивне голосування - голосування пщ час обрання о а б до складу оргашв 
Товариства, коли загальна кшьк1сть голоав акщонера помножуеться на кшьюсть члешв 
органу Товариства, що обираються, а акцюнер мае право В1ддати вс1 п1драхован1 таким чином 
голоси за одного кандидата або розподшити Тх М1Ж к1лькома кандидатами. 

Голосування з питань порядку денного Загальних збор1в проводитися з використанням 
карток для голосування, з питань обрання члешв Наглядово'1 ради та Рев1зшноТ комюп - з 
використанням бюлетешв для кумулятивного голосування. 

Роз'яснення щодо порядку голосування, пщрахунку голоав та шших питань, пов'язаних 
13 забезпеченням проведения голосування на Загальних зборах, надае л1чильна комю1я, яка 
обираеться Загальними зборами. Пщрахунок голос1в пщ час обрання л1чильно'1 ком1СП 
зд1йснюе реестрацшна ком1С1я. 

За пщсумками голосування складаеться протокол, що пщписуеться вс1ма членами 
л1чильно1 КОМ1СЙ', а з питания обрання л1чильно'1 ком1сн - вс1ма членами реестращйно'1 
ком1си, як1 брали участь у пщрахунку голоав. 

У протокол! про пщсумки голосування зазначаються: 
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1) дата проведения Загальних збор1в; 
2) перелк питань, ршення з яких прийнят1 Загальними зборами; 
3 ) р1шення 1 КШЬКЮТЬ ГОЛОС1В "за", "проти" 1 "утримався" щодо кожного проекту 

ршення з кожного питания порядку денного, винесеного на голосування. 
Ршення Загальних збор1в вважаеться прийнятим з моменту складення протоколу про 

пщсумки голосування. Шдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пщ час 
яких проводилося голосування. Протокол про пщсумки голосування додаеться до протоколу 
Загальних збор1в Товариства. Шсля закриття Загальних збор)в пщсумки голосування 
доводяться до вщома акщонер1в шляхом надання протокол1в про пщсумки голосування для 
ознайомлення у мют1 розташування Товариства. 

8.29. Ршення Загальних збор1в з шрання, винесеного на голосування, приймаеться 
простою бшышстю голос1в акщонер1в, як1 зарееструвалися для участ1 у Загальних зборах та 
е власниками голосуючих з цього питания акцш, кр1м випадюв, передбачених нижче. 

Ршення Загальних зборгв приймаються бшьш як 3Л голоав акцюнер1в, як1 
зарееструвались для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих з вщповщного 
питания акцш, з таких питань: 

1) внесения змш до Статуту Товариства; 
2) прийняття ршення про анулювання викуплених акцш; 
3) прийняття ршення про змшу типу Товариства; 
4) прийняття ршення про розмшення акцш; 
5) прийняття ршення про збшьшення статутного кашталу Товариства, 
6) прийняття ршення про зменшення статутного кашталу Товариства; 
7) прийняття ршення про видш та припинення Товариства, кр1м випадку, 

передбаченого частиною четвертою статп 84 Закону «Про акщонерш товариства», про 
лквщащю Товариства, обрання лквщацшно'Т комюй, затвердження порядку та строив 
лквщацп, порядку розподшу М1Ж акц10нерами майна, що залишаеться П1сля задоволення 
вимог кредитор1в, 1 затвердження лквщацшного балансу. 

Ршення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартють майна, робгт або 
послуг, що е предметом такого правочину, становить 50 1 бшьше вщсотюв вартост1 актив!в за 
даними останньо'1 р1чно'1 фшансовоТ зв1тност1 Товариства, приймаеться бшьш як 50 
В1ДСОТКаМИ ГОЛОС1В аКЦ10Нер1В В1Д IX загально'1 К1ЛЬК0СТ1. 

8.30. Протокол Загальних збор1в Товариства складаеться протягом 10 дшв з моменту 
закриття Загальних збор1в та пщписуеться головуючим 1 секретарем Загальних збор1в, 
пщшиваеться, скр1плюеться печаткою Товариства та пщписом Голови Правл1ння. Вимоги до 
змюту та форми протоколу Загальних збор1в визначаються Положениям про Загальн1 збори 
та чинним законодавством. 

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА 
9.1. Наглядова рада Товариства е органом, що здшснюе захист прав акщонерш 

Товариства, 1 в межах компетенцп, визначено'1 Статутом та законодавством, контролюе та 
регулюе д1яльшсть Правлшня. 

9.2. До основних функцш НаглядовоТ ради належить: 
1) забезпечення реальзаци та захисту прав акщонер1в; 
2) ухвалення стратег^' Товариства, затвердження р1чного бюджету, б1знес-план1в 

Товариства та здшснення контролю за Тх реал1защею; 
3) зд1йснення контролю за фшансово-господарською Д1яльн1стю Товариства, у тому 

числ1 забезпечення п1Дготовки повно'Т та достов1рно'Т публ1чноТ 1нформаци про Товариство; 
4) здшснення контролю за запобканням, виявленням та врегулюванням конфл1кту 

1нтерес1в посадових ос1б орган1в Товариства, у тому числ1 за використанням майна 
Товариства в особистах штересах та укладення угод з пов'язаними особами; 

5) здшснення контролю за ефектившстю управлшня Товариством; 
6) запобггання виникненню та врегулювання корпоративних конфл1кт1в; 
7) забезпечення прозорост1 свое'Т д1яльност1 перед акцюнерами. 
9.3. Наглядова рада пщконтрольна та шдзв1тна Загальним зборам. Наглядова рада звпуе 

перед Загальними зборами про свою д1яльшсть, загальний стан Товариства та вжит! нею 
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заходи, спрямоваш на досягнення мети Товариства. 
9.4. До компетенцп НаглядовоТ ради належить виршення питань, передбачених 

Статутом та чинним законодавством Украши, а також переданих на виршення Наглядовш 
рад1 Загальними зборами. До виключноТ компетенцп НаглядовоТ ради належить: 

1) затвердження правил, процедур та шших внутршшх документа Товариства, яю не 
вщносяться до поточноТ господарсько'Г д1яльност1 та не вщнесених Статутом до компетенцп 
Загальних збор1в; 

2) пщготовка порядку денного Загальних збор1в, прийняття ршейня про дату Тх 
проведения та про включения пропозицш до порядку денного, кр1м скликання акцюнерами 
позачергових Загальних збор1в; ^ 

3) прийняття ршення про проведения чергових або позачергових Загальних збор1в на 
вимогу акцюнер1в, за пропозищею Правлшня або РевшйноТ комюп, з власноТ шщативи; 

4) прийняття ршення про продаж рашше викуплених Товариством акцш; 
5) прийняття ршення про розм1щення та викуп Товариством шших, кр1м акци, цшних 

папер1в; 
6) затвердження ринковоТ вартост1 майна (у тому числ1 акцш Товариства) у випадках, 

передбачених Законом УкраТни "Про акщонерш товариства"; 
7) обрання та припинення повноважень Голови та члешв Правлшня Товариства. 
8) затвердження умов контракта, яю укладатимуться з Головою та членами Правлшня, 

встановлення розм1ру Тх винагороди; 
9) прийняття ршення про вщсторонення Голови або члена Правлшня вщ здшснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здшснюватиме повноваження Голови 
Правлшня; 

10) обрання реестрацшно'Т комки на Загальних зборах Товариства, за винятком 
випадюв, коли повноваження реестрацшноТ комюи за договором передаються депозитар1ю 
або збер1гачу Товариства, або коли реестрацшна комю1я призначаеться акцюнерами, що в 
сукупност1 волод1ють 10 та бшьше вщсотками акщй Товариства, в раз1 вщмови НаглядовоТ 
ради вщ скликання позачергових Загальних збор1в; 

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розм1ру оплати його послуг; 

12) визначення дати складення перел1ку ос1б, яю мають право на отримання дивщенд1в, 
порядку та строюв виплати див1денд1в у межах граничного строку, визначеного чинним 
законодавством; 

13) визначення дати складення перел1ку акцюнер1в, яю мають бути повщомлеш про 
проведения Загальних збор1в в1дповщно до ч.1 ст.35 Закону УкраТни "Про акщонерш 
товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вщповщно до ст.34 Закону 
УкраТни "Про акщонерш товариства"; 

14) прийняття ршення про участь Товариства у в промислово-фшансових групах та 
об'еднаннях пщприемств, господарських товариствах, благодшних оргашзащях, в шших 
юридичних особах, про внесения внесюв у Тх статутш капггали, в тому числ1 при Тх 
створенн1, а також ршення про вихщ з Тх складу; 

15) виршення питань, вщнесених до компетенцп НаглядовоТ ради роздшом XVI Закону 
УкраТни "Про акщонерш товариства" у раз1 злиття, приеднання, подшу, вид!лу або 
перетворення Товариства; 

16) прийняття ршення про вчинення значних правочишв, якщо ринкова вартють майна 
або послуг, що е Тх предметом, становить вгД 10 до 25 вщсотюв вартост1 актив1в за даними 
останньоТ р1чноТ ф1нансово'Т зв1тност1 Товариства; 

17) визначення ймов1рност1 визнання Товариства неплатоспроможним внаслщок 
прийняття ним на себе зобов'язань або Тх виконання, у тому числ1 внаслщок виплати 
дивщенд1в або викупу акцш; 

18) прийняття ршення про обрання ощнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його послуг; 

19) прийняття ршення про обрання (замшу) депозитарда цшних папер1в та збер1гача 
щнних папер1в, затвердження умов договор1в, що укладатимуться з ними; 
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20) надсилання акщонерам протягом 10 дшв з моменту отримання вщ особи (ос1б, що 
дають сшльно), яка придбала контрольний пакет акцш, пропозицш про придбання належних 
Тм акцш; 

21) виршення шших питань, що належать до виключно'Т компетенцп Наглядово1 ради 
зпдно 13 чинним законодавством або Статутом Товариства. 

9.5. Питания, що належать до виключно'Т компетенцп НаглядовоТ ради, не можуть 
виршуватися шшими органами Товариства, кр1м Загальних зборв, за винятком випадюв, 
встановлених чинним законодавством УкраТни. 

9.6. Також до компетенцп НаглядовоТ ради належить: 
1) затвердження ршень Правлшня про використання кошта фощцв Товариства 

вщповщно до Тх цшьового призначення та р1«иень Загальних збор1в Товариства; 
2) винесення ршень про притягнення до майнрво'Т вщповщальност1 посадових ос1б 

Товариства; 
3) узгодження ршень Правлшня щодо визначення умов оплати пращ кершникш 

Д0Ч1РН1Х шдприемств, фшш, представництв, а також ос1б, уповноважених керувати частками 
в шших Товариствах (пщприемствах, об'еднаннях); 

4) сшльне з Правлшням затвердження оргашзащйно'Т структури Товариства; 
5) прийняття ршень про придбання 1 вщчуження акцш, часток, па'Тв, облкащй та шших 

корпоративних прав; 
6) призначення особи, виконуючоТ обов'язки Голови Правлшня пщ час вщсутносп 

Голови Правлшня; 
7) прийняття ршень про здшснення Товариством кашталовкладення 1 швестицщ; 
8) прийняття ршень про вщчуження основних засоб1в Товариства; 
9) прийняття ршень про надання в заставу майна Товариства, корпоративних прав, що 

належать Товариству; 10) прийняття р ш е н ь про надання гарантш, поручительств та позик; 

11) узгодження ршень Правлшня щодо призначення ос1б, уповноважених вщ шеш 
Товариства здшснювати управлшня доч1ршми пщприемствами, фшями, представництвами 1 
корпоративними правами (частками, паями, акщями та шше) в шших господарських 
товариствах (пщприемствах, об'еднаннях); 

12) прийняття ршень про передачу в оренду майна Товариства; 
13) прийняття ршень про залучення Товариством довгострокових кредита; 
14) узгодження ршень Правлшня щодо надання короткострокових боргових 

зобов'язань у сукупност1 на суму, що перевищуе 5 вщсотюв розм1ру актив1в Товариства за 
вщрахуванням кредиторсько'Т заборгованост1 визначених на останню зв1тну дату; 

15) прийняття спшьно з Правлшням ршень про надання повноважень Д1яти без 
дов1реност1 вщ 1мен1 Товариства окремим членам Правлшня; 

16) прийняття ршень у частиш управлшня корпоративними правами дочфшх 
шдприемств, об'еднань, господарських товариств, шших юридичних оаб, у яких Товариство 
е учасником (акщонером), у тому числ1 прийняття ршень про надання згоди Товариству на 
реоргашзащю 1 Л1кв1дащю юридичних ос1б, до складу яких входить Товариство; 17) призначення голови та секретаря Загальних збор1в. 

18) виршення шших питань, що належать до компетенцп НаглядовоТ ради згщно 13 
чинним законодавством, Статутом Товариства, положениям про Наглядову раду та шшими 
внутршшми положениями Товариства. . 

9.7. Компетенщю НаглядовоТ ради може бути змшено за ршення Загальних зборш 
Товариства шляхом внесения вщповщних змш до Статуту та Положения про Наглядову раду 
Товариства. . 

9.8. Наглядова рада мае право делегувати окрем1 повноваження Правлшню Товариства, 
кр1м питань виключно'Т компетенцп НаглядовоТ ради Товариства. 

9.9. Наглядова рада обираеться Загальними зборами шляхом кумулятивного 
голосування. Члени НаглядовоТ ради обираються з числа ф1зичних ос1б, яю мають повну 
цившьну д1ездатн1сть, та /або з числа юридичних ос1б - акщонер1в. Член НаглядовоТ ради -
юридична особа може мати необмежену кшьюсть представниюв у Наглядовш рад1. Порядок 
д1яльност1 представника акщонера у Наглядовш рад! визначаеться самим акщонером. Член 
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Наглядово! ради - юридична особа несе вщповщальшсть перед Товариством за да свого 
пред ставника у Наглядовш радд. 

Повноваження члена Наглядово! ради дшсш з моменту його обрання Загальними 
зборами Товариства. Повноваження представника акщонера - члена Наглядово! ради дшсш з 
моменту видач! йому дов1реност1 акщонером - членом Наглядово! ради та отримання 
Товариством письмового повщомлення про призначення представника. 9 10. Кшьюсний склад Наглядово! ради становитьЗ особи. _ 

9.11. Член Наглядово! ради не може одночасно бути членом Правлшня та/або Рев!31ИН01 

КОМ1СЙ Товариства. ' .. 
9.12. Право висувати кандидате для обрання до складу Наглядово! ради мають 

акцюнери Товариства. Акщонер мае право? висувати власну кандидатуру. 
Кшьк1сть кандидат, запропонованих одним акщонером, не може перевищувати 

кшьюсний склад Наглядово! ради. и тп11П11 •• 
9 13 Пропозищя акщонера про висування кандидатш для обрання до складу Наглядово! 

ради подаеться безпосередньо до Товариства або надсилаеться листом на адресу Товариства 
не шзшше як за с!м дшв до дати проведения Загальних збор1в, в порядку, передбаченому 
Положениям про Загальш збори та Положениям про Наглядову раду Товариства. 

9 14 Голосування при обранш члешв Наглядово! ради проводиться з використанням 
бюлетешв. Бюлетень для кумулятивного голосування з питания обрання члешв Наглядово! 
ради повинен м!стити вщомост!, передбачеш Законом Украши "Про акцюнерш товариства . 
Форма 1 текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членш Наглядово! 
ради затверджуються Наглядовою радою не шзнше шж за чотири дш до дати проведения 
Загальних збор1в. 

9 15 При обранш члешв Наглядово! ради кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо вс1х кандидате одночасно. Обраними до складу Наглядово! ради 
вважаються кандидата, як! набрали найбшыиу кшькють голоав акщонеР1в поршняно з 
шшими кандидатами. 

9 16 Голова Наглядово! ради обираеться на першому засщанн! Наглядово! ради з числа 
п член1в простою бшыи1стю голос1в вщ кшьк1сного складу Наглядово! ради. Наглядова рада 
мае право в будь-який час переобрати Голову Наглядово! ради. 

9 17 Строк повноважень члешв Наглядово! ради становить 3 (три) роки. 
9 18 3 членами Наглядово! ради можуть укладатися цившьно-правов! або трудов! 

договори, основш умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Июля 
затвердження умов зазначених договоР1в Загальними зборами вщ ш е и Товариства IX 
пщписуе особа, уповноважена Загальними зборами. 

9.19. Повноваження члена Наглядово! ради припиняеться достроково у раз! прииняггя 
вщповщного ршення Загальними зборами у будь-який час 1 з будь-яких шдстав. 

Без ршення Загальних збор1в повноваження члена Наглядово! ради припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижш, 
2) в раз! неможливост! виконання обов'язюв члена Наглядово! ради за станом здоров я; 
3) в раз! набрання законно! сили вироку чи ршення суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключае можливють виконання обов'язив члена Наглядово! ради 
(позбавлення вол1, судова заборона обшмати певш посади, тощо); 

4) в раз! смерп, визнання його недаездатним, обмежено доездатним, безвюно в1Дсутн!м, 

померлим; 
5) для юридично! особи - втрати статусу акщонера. , 
9 20 Члени Наглядово! ради повинн! особисто виконувати покладеш на них обовязки. 

Члени Наглядово! ради не можуть передавати власш повноваження хншш особ!, кР!м члена 
Наглядово! ради - юридично! особи - акщонера. 

За шдсумками року Наглядова рада зв1туе перед Загальними зборами про свою 
Д1яльн1сть та загальний стан Товариства. 

9.21. Члени Наглядово! ради повинш мати доступ до повно!, достовфно! та своечасно! 

1Н(Ьормацп для прийняття виважених ршень. 
9 22 3 метою виконання сво!х обов'язк!в Наглядова рада проводить засщання. 

Зас1дання Наглядово! ради проводяться за необхщшстю, але не рщше одного разу на квартал. 
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Процедура скликання та проведения засщань Наглядово! ради визначаеться 
Положениям про Наглядову раду Товариства. 

9.23. Наглядова рада мае право, в раз1 необхщноеп, приймати ршення про укладення 
угод стосовно надання Наглядовш рад1 професшних консультацшних послуг (юридичних, 
аудиторських тощо) за рахунок Товариства. 

9.24. Члени Наглядово! ради можуть отримувати винагороду за виконання своТх 
обов'язк1в. Розм1р та форма винагороди члешв Наглядово! ради визначаються Загальними 
зборами. 

9.25. У сво'ш робот1 Голова та члени Наглядово! ради Товариства керуються чинним 
законодавством, цим Статутом 1 Положениям про Наглядову раду Товариства, яке 
затверджуеться Загальними зборами. ; 

10. ПРАВЛ1ННЯ ТОВАРИСТВА 
10.1. Правлшня Товариства е колепальним виконавчим органом Товариства, що 

здшснюе управлшня його поточною д1яльшстю. Правлшня е шдзвггним Загальним зборам 1 
Наглядовш Рад1 Товариства та оргашзовуе виконання !х ршень. 

10.2. Правлшня Товариства складаеться з 5 ос1б: Голови Правлшня та 4 члешв 
Правлшня. Голова Правлшня та члени Правлшня обираються Наглядовою радою. Ршення 
про обрання Голови та члешв Правлшня приймаеться простою бшышстю голос1в члешв 
Наглядово! ради, як1 беруть участь у засщанш Наглядово'! ради. У раз1 р1вного розподшу 
голос1в члешв Наглядово! ради пщ час прийняття ршення, Голова Наглядово! ради мае право 
виршального голосу. Голова та члени Правлшня обираються на невизначений строк. 
Повноваження Голови та члешв Правлшня дшсш з моменту !х обрання ршенням Наглядово! 
ради 1 продовжуються до моменту припинення !х повноважень за ршенням Наглядово! ради 
Товариства. Загальний термш перебування на посадах Голови Правлшня та члешв Правлшня 
не обмежуеться. Голова та члени Правлшня можуть вийти 31 складу Правлшня за власним 
бажанням. Голова та члени Правлшня можуть бути у будь-який час усунеш вщ виконання 
сво1х обов'язк1в на шдстав1 ршення Наглядово! ради. Головою I членами Правлшня можуть 
бути особи, що перебувають з Товариством в трудових вщносинах. 

10.3. До компетенци Правлшня вщносяться вс1 питания д1яльност1 Товариства, кр1м 
тих, як1 д1ючим законодавством, Статутом або р1шенням Загальних збор1в вщнесен1 до 
компетенц1! шших орган1в Товариства. Правлшня, у випадках передбачених Д1ючим 
законодавством, за дорученням Наглядово! ради Товариства забезпечуе шдготовку 1 
проведения Загальних збор1в, матер1ально забезпечуе 1 сприяе д1яльност1 Наглядово! ради 1 
РеВ131ЙНО! К0М1СП. 

10.4. Голова Правлшня керуе роботою Правлшня Товариства. 
10.5. 3 Головою Правлшня на строк ди його повноважень Наглядова рада Товариства 

укладае контракт. Вщ 1меш Наглядово! ради контракт пщписуе голова Наглядово! ради. 
10.6. Голова Правлшня Д1е в рамках компетенци 1 прав, встановлених цим Статутом, 

положениям про Правлшня Товариства та делегованих йому органами управлшня 
Товариства. Голова Правлшня вправ1 без дов1реност1 здшснювати дн вщ 1меш Товариства, 
уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостшно вир1шувати питания 
д1яльност1 Товариства, представляти Товариство в ус1х пщприемствах, установах, 
орган1защях, органах, як в Укра!ш, так 1 за и межами, п1дписувати договори, угоди 1 1НШ1 
документа, в тому числ1 дов1реност1, вчиняти 1НШ1 юридичш дп, за винятком в1днесених 
Статутом 1 Д1ючим законодавством до компетенци шших оргашв Товариства. 

Голова Правлшня забезпечуе виконання ршень Загальних збор1В, Наглядово! ради, 
Правл1ння, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативних акт1в, умов 
колективного договору, зобов'язань перед державою 1 контрагентами за господарськими 
договорами, безпечш умови пращ у вщповщноеп до норм з охорони пращ для роб1тниюв 
Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, збереження цшсносп 
майна Товариства 1 його належне використання, оргашзуе 1 забезпечуе бухгалтерську 1 
статистичну зв1тн1сть, виконуе 1НШ1 функци, передбачеш чинним законодавством. 

Голова Правлшня затверджуе внутршш накази та положения (шструкцн, регламенти 1 
т.п.), що регулюють поточну господарську Д1яльн1сть Товариства, та положения про 
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структуры шдроздши Товариства. 
10.7. Особа, яка призначена виконуючим обов'язки Голови Правлшня або тимчасово 

виконуючим обов'язки Голови Правлшня згщно з пщпунктом 9 пункту 9.4. та подпунктом 6 
пункту 9.6. роздшу 9 цього Статуту, на час виконання обов'язюв Голови Правлшня набувае 
ус1х прав, обов'язюв та повноважень Голови Правлшня передбачених чинним 
законодавством, цим Статутом та Положениям про Правлшня Товариства. 

10.8. Порядок скликання та проведения засщань Правлшня встановлюеться 
Положениям про Правлшня Товариства. Засщання Правлшня вважаеться правомочним, якщо 
в ньому беруть участь не менше 3/5 вщ повного складу члешв Правлшня. Засщання 
Правлшня буде вважатися неправомочним, якщо на ньому вщсутнш Голова Правлшня. 
Ршення Правлшня приймаються простою бщышстю голоав члешв Правлшня, як1 беруть 
участь у засщанш. Кожен член Правлшня мае один голос. У раз1 р1вного розподшу голоав 
члешв Правлшня пщ час прийняття ршень Голова Правлшня мае право виршального 
голосу. Засщання Правлшня оформляються протоколом. Ршення Правлшня, як1 вщповщно 
до цього Статуту пщлягають затвердженню Наглядовою Радою, або узгоджуються з нею, 
набувають чинносп та пщлягають виконанню шсля прийняття вщповщного ршення 
Наглядовою Радою. 

10.9. Право д1яти вщ 1меш Товариства без дов1реносп, кр1м Голови Правлшня, може 
бути надано окремим членам Правлшня спшьним ршенням Правлшня та Наглядово'1 ради. 
1нин особи можуть виконувати ди вщ 1меш Товариства згщно з вщповщним чином 
оформленими повноваженнями. 

10.10. Правлшня та Наглядова рада виршують питания, що зпдно з даним Статутом, 
ршенням Загальним збор1в та положениями Товариства потребують спшьного ршення або 
узгодження, як правило, шляхом проведения спшьних засщань. Строк та порядок денний 
спшьних засщань виршуються за домовленютю кер1вник1в цих оргашв. Ршення вважаються 
прийнятими, якщо за його прийняття проголосували обидва органи. 

При необхщност1 допускаеться також прийняття ршень на засщанш Правлшня при 
наявност1 письмового узгодження Наглядово'1 ради з питания, яке розглядаеться. 

10.11. Члени Наглядово'1 ради, а також представник профспшкового або шшого 
уповноваженого трудовим колективом органу, який пщписав колективний догов1р вщ 1мен1 
трудового колективу, мають право бути присутшми на засщаннях Правл1ння Товариства. 

10.12. У сво'ш робот1 Голова 1 члени Правл1ння керуються чинним законодавством, цим 
Статутом 1 Положениям про Правл1ння Товариства, яке затверджуеться Загальними зборами. 

11. РЕВ131ЙНА КОМ1С1Я ТОВАРИСТВА 
11.1. Рев131Йна ком1С1я е органом, що зд1Йснюе перев1рки ф1нансово-господарсько1 

д1яльност1 Товариства. 
11.2. Рев131Йна ком1С1я обираеться Загальними зборами Товариства. Члени Рев131ЙноТ 

ком1сн обираються з числа ф1зичних 0С16, як1 мають повну цив1льну д1ездатн1сть, та/або з 
числа юридичних ос1б - акцюнер1в. 

Повноваження члена Рев131ЙноТ комюи Д1ЙСН1 з моменту його обрання Загальними 
зборами Товариства. Повноваження представника акщонера - члена Рев1зшноТ комюн дшсш 
з моменту видач1 йому дов1реност1 акщонером - членом Рев13шноТ ком1СИ та отримання 
Товариством письмового повщомлення про призначення представника. 

До компетенци Рев1зШно'1 ком1СИ належить: 
1) перев1рки стану виконання Правл1нням фшансового плану Товариства; 
2) перев1рки стану виконання Правлшням р1шень Загальних збор1в та НаглядовоТ ради в 

частиш питань ф1нансово-господарсько'1 д1яльност1 Товариства; 
3) перев1рки вщповщност1 ф1нансово-господарсько'1 д1яльност1 Товариства положениям 

Статуту 1 р1шенням Загальних збор1в та Наглядово'1 ради; 
4) перев1рки своечасност1 та повноти здшснення розрахунюв з бюджетом; 
5) перев1рки нараху«ання, своечасност1 та повноти виплати дивщещцв; 
6) перев1рки одержання, використання та повернення кредит1в; 
7) перев1рки в1дповщност1 чинному законодавству та Статуту Товариства використання 

кошт1в резервного кашталу Товариства та 1нших фондтв Товариства, що формуються за 
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рахунок прибутку Товариства; 
8) перев1рки порядку вщчуження майна Товариства щодо його вщповщносп чинному 

законодавству, Статуту та внутршшм документам Товариства; 
9) перев1рки бухгалтерсько\' документаци щодо фшансово-господарсько'1 д1яльност1 

Товариства; 
10) перев1рки дотримання порядку оплати акцш акцюнерами у раз1 проведения 

Товариством додатково'1 емюй акцш; 
11) анал1з финансового стану Товариства, його платоспроможноср, л1кв1дност1 актив1в, 

виявлення резерв1в для покращення економ1чного стану Товариства 1 розробка рекомендащй 
для оргашв Товариства; 

12) анал1з вщповщносп ведения в Тювариств1 бухгалтерського 1 статистичного облку 
вимогам чинного законодавства; 

13) подання з в т в про результата перев1рок Загальним зборам та надання рекомендащй 
на пщстав1 цих звтв; 

14) шщювання скликання позачергових Загальних збор1в у раз1 виникнення загрози 
суттевим штересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових ос1б Товариства. 

11.3. Кллькюний склад Рев13шно'1 комюп становить 3 особи. До складу Рев1зшно1 комюп 
входять Голова та 2 члени Рев1зшно'1 комюп. 

Не можуть бути членами Рев1зшно1 комюп: 
1) член НаглядовоУ ради Товариства; 
2) член Правлшня Товариства; 
3) особа, яка не мае повно'1 цившьноУ д1ездатност1; 
4) члени 1нших орган1в Товариства. 
Члени РеВ131ЙН01 КОМ1С11 н е можуть ВХОДИТИ ДО складу Л1ЧИЛЬН01 К0М1С11 Товариства. 
11.4. Право висувати кандидат!в для обрання до складу Рев1зшно1 комюп мають 

акц1онери Товариства. Акц10нер мае право висувати власну кандидатуру. 
Кшыйсть кандидат1в, запропонованих одним акщонером, не може перевищувати 

К1ЛЬК1СНИЙ склад РеВ131ЙН01 КОМ1С11. 
11.5. Пропозищя акц1онера про висування кандидате для обрання до складу Рев1зшноУ 

К0М1С11 подаеться безпосередньо до Товариства або надсилаеться листом на адресу 
Товариства не шзшше як за а м дн1в до дата проведения Загальних збор1в, в порядку, 
передбаченому Положениям про Загальш збори та Положениям про Ревгзшну ком1с1ю 
Товариства. 

11.6. Члени Рев131Йно'1 ком1сн обираються Загальними зборами виключно шляхом 
кумулятивного голосування. 

Голосування при обранш члешв Рев1зшноТ ком1си проводиться з використанням 
бюлетен1в. Бюлетень для кумулятивного голосування з питания обрання члешв Ревгзшно!' 
К0М1СП повинен м1стити в1домост1, передбачеш Законом Украши "Про акц1онерн1 
товариства". Форма 1 текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання члешв 
Рев131Йно1 КОМ1СП затверджуються Наглядовою радою не шзшше шж за чотири дш до дати 
проведения Загальних збор1в. 

При обранн1 член1в Рев131Йно1 ком1С11 кумулятивним голосуванням голосування 
проводиться щодо вс1х кандидат1в одночасно. Обраними до складу Рев131Йно'1 ком1С11 
вважаються кандидата, як1 набрали найбшьшу кшьюсть голос1в акц1онер1в пор1вняно з 
шшими кандидатами. 

Порядок обрання Рев131Йно'1 комюй, вимоги до кандидат1в на посаду встановлюються 
Положениям про Рев1зшну КОМ1С1Ю Товариства. 

11.7. Голова Рев131Йно'1 комки обираеться на першому засщанш Рев13шно'1 ком1сн з 
числа и члешв простою бшышстю ГОЛОС1В В1Д КЩЬЮСНОГО складу РеВ131ЙН01 КОМ1СЙ. РеВ131ЙНа 
ком1С1я мае право в будь-який час переобрати Голову Рев131Йно'1 ком1си. 

11.8. Строк повноважень Рев131Йно'1 К0М1С11 складае 3 (три) роки. Повноваження 
РеВ131ЙН01 КОМ1С11 можуть бути достроково припинеш В1ДПОВ1ДНО до р1шення Загальних збор1В 
у будь-який час та з будь-яких шдстав. 

Без р1шення Загальних збор1в повноваження члена Рев131Йно'1 комюп припиняються: 
- за його бажанням за умови письмового повщомленням Товариства за 2 тижш; 
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- в раз1 неможливост1 виконання обов'язьав члена Рев1зшно'1 комюп за станом здоров'я; 
- в раз1 набрання законно!' сили вироку чи р1шення суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключае можливють виконання обов'язюв члена Рев1зШно'1 комюп 
(позбавлення вол1, судова заборона обшмати певш посади); 

- в раз1 смерт1, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безвюно вщсутшм, 
померлим; 

- для юридичноТ особи - втрати статусу акцюнера. 
11.9. Рев131йна комю1я в межах власних повноважень проводить: 
1) перев1рку фшансово-господарсько'1 д1яльност1 Товариства за результатами року. За 

пщсумками перев1рки Рев1зшна комю1я готуе висновок, в якому мютиться шформащя про: 
- пщтвердження достов1рност1 та поЬноти даних фшансово'1 звггноеп за вщповщний 

перюд; 
- факти порушення законодавства шд час провадження фшансово-господарсько'1 

даяльносп, а також встановлення порядку ведения бухгалтерського обл1ку та подання 
ЗВ1ТНОСТ1; 

2) спещальш перев1рки ф1нансово-господарсько1 д1яльност1 Товариства з власноТ 
шщштиви, за р1шенням Загальних збор1в, Наглядово'1 ради, Правл1ння або на вимогу 
акцюнер1в (акц1онера), як1 (який) на момент подання вимоги сукупно е власниками 
(власником) бшыне 10 вщсотюв простих акц1Й Товариства. 

За пщсумками перев1рок Рев131Йна КОМ1С1Я складае висновки та подае \'х на розгляд 
Загальним зборам, акц10нерам або органам Товариства, за шщативою яких проводилась 
перев1рка. 

11.10. Порядок проведения перев1рок 1 орган1зац1я роботи Рев131Йно'1 комюп 
регулюються Положениям про Рев1зшну комюш Товариства. 

11.11. Члени Рев131Йно'1 комюп Товариства мають право бути присутшми на Загальних 
зборах та брати участь в обговоренш питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

11.12. Рев131Йна комЫя Товариства ус1 р1шення щодо власно'1 д1яльност1 ухвалюе 
колепально та викладае IX у письмовш форм1 у вигляд1 ршень. 

11.13. У сво1Й робот1 Голова та члени Рев13шно-1 ком1сн Товариства керуються чинним 
законодавством, цим Статутом 1 Положениям про Рев1зшну комю1ю Товариства, яке 
затверджуеться Загальними зборами. 

12. ОБЛ1К ТА ЗВ1ТН1СТБ ТОВАРИСТВА 
12.1. Товариство зд1йснюе оперативний 1 бухгалтерський обл1к результат1в свое'1 роботи, 

а також веде статистичну зв1тн1сть. 
Форма та порядок подач1 зв1тност1 визначаються д1ючим законодавством. 
Достов1рн1сть та повнота р1чно'1 ф1нансово'1 зв1тност1 Товариства повинна бути 

пщтверджена аудитором. Р1чна фшансова зв1тн1сть Товариства повинна бути перев1рена 
аудитором вщповщно до Закон1в Украши "Про аудиторську д1яльн1сть" та "Про акцюнерш 
товариства. 

12.2. Ф1нансов1 результата д1яльност1 Товариства визначаються у вщповщносп з р1чним 
бухгалтерським зв1том. 

12.3. Перший господарський рж починаеться з моменту реестрацп Товариства 1 
закшчуеться 31 грудня 2001 року. В подалылому господарський р1к починаеться з 1 С1чня 1 
зак1нчуеться 31 грудня. 

12.4. Фшансово-господарська Д1яльнють, Товариства зд1Йснюеться у вщповщност1 з 
фшансовим планом. 

12.5. Порядок ведения оперативного та бухгалтерського облку результате роботи 
Товариства в цшому та його фшй, представництв 1 доч1ршх пщприемств встановлюеться 
Правл1нням Товариства у вщповщност1 до вимог чинного законодавства. 

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
13.1. Трудовий колектив Товариства становлять ус1 громадяни, з якими Товариство 

уклало трудов1 договори, в тому числ1 в вигляд1 контракту. 
13.2. Правл1ння Товариства у вщпов1дност1 до вимог чинного законодавства самостшно 
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розробляе 1 затверджуе штатний розклад, визначае оклади, форми 1 системи оплати пращ, а 
також порядок залучення фах1вщв. Товариство мае право залучати до сшвроб1тництва 
шоземних фах1вц1в 1 визиачати умови такого сшвроб1тництва на шдстав1 угод та чинного 
законодавства. 

13.3.1нтереси трудового колективу перед органами Товариства представляють збори 
(конференщя) трудового колективу Товариства. Взаемовщносини трудового колективу 1 
Правлшня Товариства визначаються вщповщним колективним договором. 

13.4. Трудовий колектив Товариства на зборах: 
- розглядае 1 затверджуе проект колективного договору; 
- розглядае 1 вирщуе питания самоврядування трудового колективу; 
- вир1шуе 1нш1 питания, передбачеш чинним законодавством Украши. 
13.5. Члени трудового колективу Товариства забезпечуються сощальними гарант1ями 1 

компенсащями, передбаченими чинним законодавством. 
13.6. Органом, уповноваженим представляти штереси власника у взаемовщносинах з 

трудовим колективом, е Голова Правлшня Товариства. 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМ1Н ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 
14.1. Внесения змш до Статуту Товариства е виключною компетенщею Загальних 

збор1В. 
14.2. Р1шення Загальних збор1в Товариства щодо питань внесения змш до Статуту 

Товариства приймаеться бшьш як 3\4 голоав акцюнер1в, як1 зарееструвались для участ1 у 
Загальних зборах та е власниками голосуючих з вщповщного питания акцш. 

14.3. Змши до Статуту шдлягають державнш реестраци з додержанням вимог чинного 
законодавства Украши та набувають чинноеп з моменту державно!' реестраци. 

14.4. Статут Товариства пщписуеться Акцюнерами Товариства або уповноваженою на 
це особою. Загальш збори мають право уповноважити будь-яку особу на пщписання Статуту 
у новш редакцн вщ 1мен1 Акц10нер1в, що оформлюеться вщповщним протоколом Загальних 
збор1В. 

15. КОМЕРЦШНА ТАСМНИЦЯ ТА КОНФ1ДЕНЦ1ЙНА ШФОРМАЩЯ 
15.1. Товариство мае право на вщнесення шформаци економ1чного, комерщйного, 

техн1чного, технолопчного, д1лового 1 соц1ального характеру до розряду „Комерцшна 
таемниця 1 конфщенщйна 1нформац1я". 

Товариство орган13овуе захист своеТ комерц1Йно'1 таемниц11 конфщенщйно'Г шформаци. 
15.2. Склад 1 обсяг вщомостей, що складають комерцшну таемницю 1 конфщенцшну 

1нформац1ю, порядок Ух захисту визначаеться Правлшням Товариства у вщповщност1 з 
чинним законодавством Украши. 

15.3.Вимоги щодо збереження комерщйно'1 таемнищ 1 конфщенцшно'1 1нформацп 
Товариства обов'язков1 для ус1х акщонер1в та прац1вниюв Товариства. 

15.4. Товариство надае органам державно'1 влади, органам мюцевого самоврядування, 
1ншим пщприемствам, установам, орган1зац1ям т1льки в1домост1, передбачеш 
законодавством. 

16. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛБНОСТ1 ТОВАРИСТВА 
16.1. Товариство припиняеться в результат! передання всього свого майна, прав та 

обов'язив 1ншим п1дприемницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, 
приеднання, под1лу, перетворення) або в результат! лшвщацЙ. 

16.2. Добров1льне припинення Товариства здшснюеться за р1шенням Загальних збор1в 
у порядку, передбаченому Законом УкраТни "Про акцюнерш товариства", з дотриманням 
вимог, встановлених Цившьним кодексом Украши та шшими актами законодавства. 1нин 
П1дстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством. 

16.3. Злиття, приеднання, подш, видш та перетворення Товариства здшснюються за 
р1шенням Загальних збор1в, а у випадках, передбачених законом, - за р1шенням суду або 
В1ДП0В1ДНИХ ОргаИ1В влади. 

У випадках, передбачених законом, под1л Товариства або видш з його складу одного чи 
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кшькох акцюнерних товариств здшснюеться за р1шенням вщповщних державних оргашв або 
4за р1шенням суду. 

Законом може бути передбачено одержання згоди вщповщних державних оргашв на 
припинення Товариства шляхом злиття або приеднання. 

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

16.4. Злиття, под1л або перетворення Товариства вважаеться завершеним з дати 
внесения до единого державного реестру запису про припинення Товариства та про 
реестращю шдприемницького товариства-правонаступника (товариств-шравонаступниюв); 

Приеднання Товариства до шшого акцюнерного товариства вважаеться завершеним з 
дати внесения запису до единого державного реестру юридичних о а б та ф1зичних о а б -
шдприемщв про припинення такого акционерного товариства. 

Видш Товариства вважаеться завершеним з 'дати внесения до единого державного 
реестру запису про створення акционерного товариства, що видшилося. 

16.5. Добровольна лшвщащя Товариства здшснюеться за р1шенням Загальних збор1в у 
порядку, передбаченому Цившьним кодексом Украши та шшими актами законодавства, з 
урахуванням особлиростей, встановлених Законом УкраТни "Про акцюнерш товариства". 
1нип шдстави та порядок лквщацп Товариства визначаються законодавством. 

16.6. Якщо на момент ухвалення р1шення про лквщащю Товариство не мае зобов'язань 
перед кредиторами, його майно розподшяеться м1ж акцюнерами вщповщно ст. 89 Закону 
Украши «Про акцюнерш товариства». 

16.7. Ргшення про лквщащю Товариства, обрання лквщацшноУ комюп, затвердження 
порядку л1кв1даци, а також порядку розподшу м1ж акц10нерами майна, що залишилося шсля 
задоволення вимог кредитор1в, вир1шують Загальн1 збори Товариства, якщо шше не 
передбачено законом. 

3 моменту обрання лкв1дацшно1 комюи до не! переходять повноваження НаглядовоТ 
ради та Правл1ння Товариства. Лквщацшний баланс, складений л1квщащйною ком1с1ею, 
шдлягае затвердженню Загальними зборами. 

16.8. Лквщащя Товариства вважаеться завершеною, а Товариство таким, що 
припинилося, з дати внесения до единого державного реестру запису про проведения 
державно! реестрацп припинення Товариства в результат! його лквщацп. 

17. ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ 
17.1. ЯКЩО окрем1 положения Статуту стають недшсними внасл1док зм1н законодавства, 

це не припиняе дп його шших положень. 
17.2. Питания, що не врегульоваш цим Статутом, вир1шуються вщповщно до чинного 

законодавства Украши та внутр1шшх нормативних документ1в Товариства. 

Цей Статут складено у 2 орипнальних прим1рниках. 

ШДПИСИ АКЦЮНЕРШ ТОВАРИСТВА: 
В1д Акщонерхв Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ШКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" шдписано Головою Правл1нжя Товариства 
Дегтярем Андр1ем В1кторовичем (паспорт сер1я АЕ №016414, видан/Гй Бабурюнським РВ 
ДМУ УМВС Украши в Дншропетровськш област1 10 липня 1995| 
Протоколу р1чних Загальних збор1в Товариства №240413 вщ 24.0+ 

I), який/д1е на пщстав! 

Мюто Н1КОП0, 
тринадцятого ро 

Я, Наявко, 
справжн1сть 
ремонтний зав! 

Особу п^едста] 
Зареес 
Стягнуто 
Приватни 

овська область, Украша 
(П1ДПИС 

тридц 
1щали) 
СЯЧ1 

/^Н1копольського м1ського нотар1ального округу, засвщчую 
Цння Приватного акщонерного товариства «Нжопольський 

ча, який зроблено у мош присутност!. 
д1ездатн1сть та повноваження перев1рено. 

а'Гни „Про Нотар1ат. 
1.М.Наявко 
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