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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. ПРИВАТНЕ AКЦIOНEPНE ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ EJIEКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" 

(далi за текстом - "Товариство") створене в результатi приватизації Державного пiдприємства ДЕМЗ, 
згiдно Указу президента України про корпоратизацiю пiдприємства від 15.06.93p. № 210 та наказу Міні-
стерства України вiд 05.04.1994 р. № 87 про створення Вiдкритого aкцioнepнoro товариства "ДОСЛІД-
НИЙ EJIEКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД". Загальними зборами вiд 20 травня 2011 року протокол № 11 
Вiдкрите aкцioнepнe товариство "ДОСЛІДНИЙ EJIEКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" перейменовано в 
ПУБJIIЧНE АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД", який є 
правонаступником Вiдкритого акціонерного товариства "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗА-
ВОД". 

Загальними зборами вiд 11 серпня 2017 року протокол № 1 ПУБJIIЧНE АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД", якє є правонаступником 
ПУБJIIЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛIДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД". 

1.2. Товариство є юридичною особою, має вiдокремлене майно, що враховується на самостійному 
балансi, рахунки в банках, печатку та кyтoвий штамп, а також товарний знак та інші притаманнi юри-
дичнiй особi реквiзити.  

1.3. Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства та цъогo Статуту. 
1.4. Майно Товариства належитъ йому на праві власноcтi. 
1.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством. 
1.6. Товариство володiє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до 

мети своєї дiяльностi. 
1.7. Товариство несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, 

на яке може бути звернене стятнення згiдно з чинним законодавством. 
1.8. Товариство не несе вiдповiдалъностi за зобов'язаннями його aкцioнepiв, а акціонери несуть від-

повiдальнiсть за зобов'язаннями Товариства тiльки в межах своїх вкладiв до його статутного капіталу, в 
тому числi, недовнесеною їх частиною. 

1.9. Повне найменування Товариства: 
- українською мовою - ПРИВАТНE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОН-

ТАЖНИЙ ЗАВОД"; 
- англiйською мовою - PRIVATE JOINТ STOCK COMPANY "RESEARCH ELECTRICAL ASSEM-

BLY PLANT". 
Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ "ДЕМЗ"; ПРАТ «ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД» 
- англiйською мовою - PRJSC "REAP" 
1.10. Товариство знаходиться за адресою: 63460, Харківська область, Змiіївський район, селище  

міського типу Слобожанське, вул. Балаклiйське шосе, 56. 
1.11. Фiзичнi та юридичнi особи вступають до Товариства шляхом набуття права власності на акції 

Товариства. 
1.12. Bиxiд aкцioнepiв iз складу Товариства вiдбувається шляхом передачi права власності на акцiї 

Товариства iншим особам. Припинення участi в Товариствi також має мiсце у випадку ліквідації 
акцiонера – юридичної особи або смерті акцiонера - фiзичної особи. 
  

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 
2.1. Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльнocтi для отримання прибутку 

в iнтepecax акцiонерiв Товариства. 
2.2. Предметом дiяльностi Товариства є: 

- виробництво автогiдропiдiймачiв, модулiв та проходок кабельних герметизованих для АЕС, ме-
ханiзмiв та запчастин для них; 

- розробка пректно-технологiчної та iншої науково-технiчної документацiї для будiвництва, розши-
рення, реконструкцiї, технiчного переозброєння об'єктiв промисловостi, сільського господарства, 
житлово-комунального, соцiально-побутового та iншого пpизначення; 

- виготовлення устаткування, приладiв, пристроїв, iнструментiв будiвельних та іншого обладнання 
широкого вжитку; 

- виготовлення та складання спецiалiзованого технологiчного устаткування включаючи нафтове, га-
зове, та сiльськогосподарське; 

- інженерно-екологiчнi вишукування (геодезичнi, геологiчнi i гiдрологiчнi); 
- проектування природоохоронних заходiв, їхнє будiвництво й експлуатацiя; 



 3 

- проектування, бурiння експлyатацiйних свердловин на воду, ремонт i тампонаж цих свердловин, а 
також експлуатацiя; 

- розробка матерiалiв ОВНС (оцiнка впливу на навколишнє середовище) при проектуваннi i будiв-
ництвi пiдприємств, будiвель i споруд; 

- розробка техногенних забруднень у зоні дiї дiючих пiдприємств i органiзaцiй; 
- здiйснення iнженерно-екологiчних i технiчних вишукувань i робiт, науково-дослiдних робiт, упро-

вадження їх у виробництво i подальшу експлyатацiю на базi сучасних методик i технологiй, за-
побiгання або зменшення можливих екологiчно небезпечних змiн у геологiчному середовищi; 

- проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт; 
- вiдновлення грунтів; 
- пошук (розвiдка) корисних копалин; 
- пошук (розвiдка), розробка i експлyатацiя технологiчних, техногенних вторинних покладiв; 
- загoтiвля та закупка готової продукцiї, сировини та нaпiвфабрикатiв у виробникiв, в тому числi й за 

гoтiвковий розрахунок, а також шляхом укладання форвардних контpaктiв та опцiонних угод; 
- органiзацiя переробки вcix видiв сiльськогoсподарської продукцiї рослинного i тваринного похо-

дження, створення виробництв, мiнi-цеxiв з первинної переробки зерна, овочiв, молока, м'яса, по 
випуску муки, крупи, комбiкормiв, олiї, цукруконсервів, копченостей, меду, сухого молока, казеїну 
та iнших; 

- випyск промислових товapiв та товapiв широкого вжитку: для спорту, туризму, мисливства та ри-
бальства, дитячих iграшок, музичних iнструментiв, засобiв медичного призначення. Вiдкpиття 
дiльниць з переробки пластмас, нанесення гальванопокриття та iнших; 

- здiйснення посередницьких, представницьких, консигнацiйних операцiй; 
- провадження наукових та науково-технiчних дослiджень; 
- будiвельна дiяльнiсть (вишукувальнi та проектні роботи для будiвництва, зведення несучих та ого-

роджуючих конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж; 
- виробництво цементу, стiнових блокiв, цегли, асфальтобетону, залiзобетонних та інших будi-

вельних матерiалiв; 
- виробництво, ремонт, cepвicнe обслуговування та експлyатацiя транспортних засобiв вcix видiв; 
- найм, та здача в оренду транспортних засобiв автомобiльного, залiзничного, водного та повiтряного 

транспорту; 
- фрахт морських та рiчкових суден; 
- надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв повiтряним транспортом; 
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв рiчковим, морським транспортом; 
- надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом; 
- надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на тaкci; 
- надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом; 
- здiйснения внутрiшнiх та мiжнародних перевезень вантажiв і пасажирiв всіма видами траснпорту; 
- здiйснения рекламних заходiв, надання послуг у галузi iнформацiї та реклами, організація ярмарок, 

ayкцioнів, виставок-продаж, виконання маркетингових дослiджень в iнтepecax замовників; 
- здiйснення операцiй з кyпiвлi-продажу нерухомого майна за власнi та залученi кошти, довiрчого 

управлiння майном підприємств та громадян; 
- закупка, переробка, використання та реалiзацiя лiкарської сировини, виробництво лiкарських за-

собiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами; 
- загoтiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту колъорових i чорних металiв; 
- збираиня, заготiвля окремих видiв вiдxoдiв як вторинної сировини (за перелiками, які визначаються 

Кабінетом Miнicтpiв України); 
- операції у сферi поводження з небезпечними вiдxодами; 
- оптoвa та роздрiбна торгiвля промисловими та продоволъчими товарами власного, вiтчизняного та 

iноземного виробництва, включаючи реалiзацiю паливно-мастильних матерiалiв, сировинних 
pecypciв, автотранспорту, торгiвлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, 
сiльгосподарською пpодукцiєю; 

- вiдкриття та експлyатацiя магазинiв, кiосків, пересувних лоткiв, авто лавок, авто заправок, 
лiцензiйних складiв, органiзацiя передпродажної пiдготовки товарів; 

- органiзацiя побутового обслуговування населення, вiдкриття майстерень, салонiв, ательє, пунктiв 
прокату, пересувних побутових закладiв; 

- органiзацiя дозвiлля громадян, проведення культурологiчних заходiв: концертно-гастрольних, ор-
ганiзацiя видовищ, вiдeoтeк, ігротек, iгрових майданчикiв, залiв ігрових звтоматiв та iнших; 

- органiзацiя та утримання тоталiзаторiв, гральних закладiв, випуск та проведення лотерей; 
- органiзацiя iноземного, внутрiшнъого, зарубiжного туризму; екскурсiйна дiяльнiстъ; 
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- фiзкулътурно-оздоровча та спортивна дiялънiсть, яка, в тому числi, включає в себе: 
а) органiзацiя та проведення спортивних занять професiоналiв та любителiв спорту; 
б) дiяльнiсть з пiдготовки спортсменів до змаганъ з рiзних видiв спортy, визнаних в Україні; 

- редакцiйно-видавнича дiяльнiсть по випуску та розповсюдженню книг, газет, журналiв та iншої 
друкованої пpoдyкції, надания друкарських послуг; 

- доброчинна дiяльнiсть, надання допомоги пiклувальним закладам, сприяння розвитку громадських 
об'єднань; 

- сiльськогосподарське виробництво, переробка та реалiзацiя товарної продукції та сировини; 
- надання послуг в обробiтку землi, вирощуваннi сiльськогосподарських культур; 
- надання агротехнiчних, зоотехнiчних, ветеринарних та iнших послуг; 
- виконання авiацiйно - xiмiчних робiт; 
- експорт - імпорт пpoдyкцiї сiльського господарства та iнших товapiв, а також сировини для їx ви-

робництва; 
- наукова та технiчна розробка нових сiльськогосподарських технологiй; 
- вирощування, переробка та реалiзацiя лiкарських рослин; 
- придбання, постачання та реалiзaцiя технологiчних лiнiй переробки сільськогосподарської про-

дyкції, засобiв малої механiзацiї, запасних частин до сiльськогосподарської технiки, машин i облад-
нання; 

- виробництво пестицидiв та aгpoxiмікатів,оптовa, роздрiбна торгiвля пестицидами, гербiцидами та 
агрохiмiкатами; 

- придбання, використання, оптовий та роздрiбний продаж насiння, комбiкормiв, племінної та робо-
чої худоби, птицi, бджолосiмей, зоотехнiчних засобiв; 

- виведения та селекцiя нових видiв рослии; 
- виведення та селекцiя нових i цiнних порiд тварин та комах сільськогосподарського призначення; 
- виробництво ветеринарних медикаментiв і пpeпapaтів, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними 

медикаментами i препаратами; 
- ветеринарна практика; 
- ведення водного та лiсового господарства, заготівля деревини, виготовлення та реалiзацiя виробiв з 

деревини; 
- консультативно-iнформацiйна, маркетингова, агентська, дилерська, дистриб'юторська, консиг-

нацiйна, консалтингова та iнша посередницька дiяльнiсть; 
- професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв; 
- посередницька дiяльнiсть митного брокера та митного перевiзника; 
- надання юридичних послуг; 
- надання фiнансових послуг; 
- посередництво у працевлаштуваннi, i в тому числi на роботу за кордоном; 
- виготовлення та реалiзацiя пива, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового; 
- вирощування та переробка тютюну, виготовлення та реалiзацiя тютюнових виробiв; 
- культивування, використання рослин, що мiстять наркотичнi засоби для промислових цiлей; 
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, пересилання, вве-

зення, вивезення, вiдпуск, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовии i прекурсорiв; 
- виробництво електричної енергії; 
- постачання електроенергії споживачам за нерегульованим тарифом; 
- постачання електроенергії споживачам за регульованим тарифом; 
- передача (транспортування) електричної енергії; 
- надання консалтингових послуг щодо здiйснення будь якого напрямку діяльності, який передбаче-

ний цим Статутом; 
- здiйснення ремонтно-експлyатацiйних робiт вiдносно електромереж та обслуговування електромереж; 
- виготовлення, ремонт та обслуговування засобiв вимiрювання та контролю; 
- інвестицiйна дiяльнiсть; 
- проектування систем газопостачання та здiйснення будiвельно-монтажних робіт систем газопоста-

чання; 
- добування нафти, природного газу та iншої вуглеводневої сировини; 
- пiдготовка i переробка нафти, природного газу та газового конденсату; 
- транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природ-

ного i нафтового газу трубопроводами та його розподiл; 
- постачання природного газу за регульованим тарифом, та за нерегульованим тарифом; 
- постачання нафти, газового конденсату, скрапленого газу; 
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- зберiгання природного газу в обсягах, що перевищують piвень, який встановлений лiцензiйними 
умовами; 

- виготовлення та постачання паливно-мастильних матерiалiв, зрiдженого та стиснутого газу; 
- централiзоване i нецентралiзоване водопостачання та водовiдведення; 
- постачання i передача теплоенергiї; 
- надання послуг у сферi телебачення та радiомовлення; 
- надання послуг радiозв'язку (з використанням радiочастот); 
- надання послуг телефонного зв'язку (крім вiдомчих об'сктiв); 
- технiчне обслуговування мереж теле-, paдio- i проводового мовлення в межах промислової експлу-

атацiї; 
- розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацi'i з каналiв зв'язку, 

iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технічними засобами для 
зняття iнформацi'i з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацi'i; 

- розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi 
дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту 
iнформацi'i, надання послуг в галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосисте-
мами і засобами криптоrpафiчного захисту iнформацiї; 

- розроблення, виробництво, впровадження, сертифiкацiйнi випробування, ввезення, вивезення голо-
графiчних захисних елементiв; 

- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективності систем i за-
собiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

- виробництво дискiв для лазерних систем зчитування; 
- експорт, iмпорт обладнання та дискiв для лазерних систем зчитування; 
- надання послуг у житлово-комунальнiй сферi; 
- проектування, монтаж, технічне обслуговування систем опалення; 
- проектування, монтаж, технiчне обслутовування засобів протипожежного захисту та оцінка проти-

пожежного стану об'єктiв; 
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матерiалiв, будiвельних конструкцiй, ви-

робiв i обладнання, а також пожежної технiки, пожежно-технiчного озброєння, продукцii проти-
пожежного призначення на вiдповiднiсть встановленим вимогам; 

- проектування, будiвництво нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем та окремих об'-
єктiв інженерної iнфраструктури; 

- експлуатацiя водосховищ, водогосподарських каналiв, мелiоративних систем, гiдротехнiчних спо-
руд та надания вiдповiдних послут; 

- медична практика; 
- переробка донорської крові та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв; 
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового; 
- виробництво особливо небезпечних xiмiчних речовин (за перелiком, який визначасгься Кабiнетом 

Міністрів України); 
- виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивi-

дyального захисту, активної оборони; 
- проведення дезiнфекцiйних, дезiнсекцiйних, дератизацiйних робiт; 
- виконання топографо-геодезичних, картографiчних робiт; 
- пересилання поштових переказiв, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та 

посилок масою до 30 кiлограмiв; 
- дiяльність, що пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських 

водойм. 
 

2.3. Товариство здiйснюс iншi види дiяльностi, які не забороненi чинним законодавством і сприя-
ють досягненню головноiї мети дiяльностi Товариства. 

2.4. Товариство має право здiйснювати благодiйну дiяльнiсть, а також передавати безоплатно на 
користь iнших фiзичних та /або юридичних осiб, а також на користь держави товари, роботи, послуги, 
матерiальнi та нематерiальнi активи, основнi засоби. 

2.5. Товариство самостiйно здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть у будь-якiй сферi, яка пов'я-
зана з предметом його дiяльностi. При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної діяльності Товариство корис-
туєrься повним обсягом прав суб'єкта зовнiшньоекономiчної діяльності вiдповiдно до чинного законо-
давства. 

2.6. Окремi види дiяльнocтi здійснюються за умови наявностi документу, що надає передбачений 
законодавством вiдповiдний дозвiл на здiйснення саме цих видів діяльності (лiцензi'ї, патенти, свідоцтва 
тощо). 
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3. СТАТУТПИЙ КАШТАЛ ТОВАРИСТВА 
3.1. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний  розмір  майна  товариства,  який  га-

рантує інтереси його кредиторів та складає 85877,50 гривень (вiсiмдесят п'ять тисяч вісімсот сiмдесят 
сім грн. 50 коп.). 

3.2. Статутний капітал Товариства подiлений на 171 755 (сто сiмдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят 
п'ять) простих iменних акцій бездокументарної форми випуску номiнальною вартiстю 0,50 грн, кожна. 

З.3. Товариство має право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. 
Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Рiшення про зменшення або збiльшення cтaтyтнoгo фонду Товариства ухвалюєrъся виключно зага-
льними зборами Товариства. 

3.4. Збільшення статутного капіталу можливе лише після реєстрації звітів про результати розмі-
щення всіх попередніх випусків акцій. 

3.5. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків 
дійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. 

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє ли-
ше в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством. 

3.6. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків 
здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 

3.7. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товарис-
твом акцій не допускається. 

3.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випад-
ків, встановлених законом. 

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статут-
ного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до статуту Товариства. 

3.9. Зменшення статутного капіталу може відбуватися шляхом: 
- зменшення номінальної вартості акцій; 
- анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це 

передбачено статутом. 
3.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства одноособовий вико-

навчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товарист-
ва не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 

3.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протя-
гом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з пись-
мовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпе-
чення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення 
або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та 
кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк, до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

3.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має нас-
лідком ліквідацію Товариства. 

3.13. Анулювання акцій. 
Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового рин-

ку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну 
вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. 

 
4. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 

4.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. 
4.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариств існують виключно в бездокументарній формі. 
4.3. Привiлейованi акцiї Товариством не випускаються. 
4.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за 

акціями, що належать одному акціонеру. 
4.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 

Товариства. 
4.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. 



 7 

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядо-
вої ради, якщо інше не передбачено Статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів. 

4.7. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань 
товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку. 

4.8. Товариство не може придбати власні акції, що розміщуються. 
4.9. Ціна акцій 
Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не ниж-

чою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:  
- розміщення акцій під час заснування Товариства;  
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. 

4.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. 
4.11. Оплата цінних паперів 
У разі розміщення 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 век-
селів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених 
законом), іншим майном. 

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо ви-
конання для Товариства робіт або надання послуг. 

Статутом Товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних папе-
рів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими 
коштами. 

4.12. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відпові-
дати ринковій вартості цього майна, визначеній  відповідно до  статті 8 Закону України "Про акціонерні 
товариства". 

4.13. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та 
строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. 

4.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за пози-
ками, наданими третьою особою для придбання його акцій. 

4.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. 
4.16. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 
5.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність 

прав, включаючи права на: 
- участь в управлінні Товариством; 
- отримання дивідендів; 
- отримання  у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зага-

льних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 
Акціонери -  власники  простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами за-

конодавства та статутом Товариства. 
5.2. Переважним правом акціонерів визнається: 
- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції про-

порційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; 
- переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення 

обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. 
Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права 

Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реаліза-
ції та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну роз-
міщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне пра-
во, строк і порядок реалізації зазначеного права. 

- акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений 
строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка до-
рівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його 
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ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придба-
ються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку 
розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної 
кількості цінних паперів. 

- у разі порушення акціонерним Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії 
недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску. 

5.3. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових 
відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, 
як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - пра-
цівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у 
загальних зборах. 

У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майно-
вої відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт)  
з нею розривається відповідно до закону. 

5.3. Акціонери зобов'язані: 
- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 
5.4. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені діючим законодавством. 
 

6. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
6.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на 

одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується од-
наковий розмір дивідендів. 

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановле-

ному законодавством порядку. 
6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або 

нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не 
перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж за-
значений вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. 

У разі невиплати дивідендів у строк, який визначений вище, для виплати дивідендів, за умови, що 
він менший зазначених, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого 
напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку 
згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. 

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними збо-
рами акціонерного товариства. 

6.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата скла-
дення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішен-
ням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення На-
глядовою радою. 

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України. 

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання ди-
відендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.  

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 за-
лишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

6.5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з  цінних паперів та фондового 
ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. 
Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. 

6.6. Обмеження на виплату дивідендів 
Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивіде-

ндів за простими акціями у разі, якщо: 
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 
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- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу. 
Акціонерне Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, 

якщо є вимога щодо обов'язкового викупу акцій. 
 

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
7.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного Товариства. 
7.2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). 
До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання: 
- затвердження річного звіту товариства; 
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
- не  рідше  ніж  раз  на  три  роки 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 на-
глядової ради; 

- не  рідше  ніж  раз  на  три  роки прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля-
дової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізій-
ної комісії (ревізора); 

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
7.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачерго-

ві загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує 
(оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів. 

7.4. Компетенція загальних зборів 
1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. 
2. До виключної компетенції загальних зборів належить: 

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства; 
2) внесення змін до статуту Товариства; 
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну 

комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом това-

риства; 
11) затвердження річного звіту товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового 

викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства; 
14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випад-
ків, встановлених Закону України "Про акціонерні товариства; 

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень; 

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора); 
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 

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

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого части-
ною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обран-
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ня ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 
майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, 
звіту ревізійної комісії (ревізора); 

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства; 
26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства; 
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із 

статутом Товариства. 
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не 

можуть бути передані іншим органам Товариства. 
7.5. Право на участь у загальних зборах 

1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку 
акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням 
особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та по-
садові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який 
відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.  

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. 

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, 
зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах. 

2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонер-
ного товариства, після його складення заборонено. 

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. 
7.6. Повідомлення про проведення загальних зборів. 
1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект по-

рядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою 
радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 
частиною шостою статті   47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього ви-
магають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних збо-
рів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. 

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається 
акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим повідомленням у строк 
не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збо-
ри, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціо-
нерами. 

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства 
публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів  (крім проек-
тів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).  

3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані: 
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціо-

нери) проведення загальних зборів; 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з 

питань, включених до проекту порядку денного; 
5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожно-

го з питань, включених до проекту порядку денного; 
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 

підготовки до загальних зборів. 
Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою або 

виконавчим органом цього Товариства, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом Това-
риства. 

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного  пункту за місце-
знаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій 
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Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні 
організації. 

7.7. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів. 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загаль-
них зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у ро-
бочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про-
ведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового вику-
пу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонера, акціонерне товариство повинно надати акціоне-
рам можливість ознайомитися з проектом  договору про викуп Товариством акцій відповідно до поряд-
ку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору 
(крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 
осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній 
формі або в інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товарис-
тво 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 за-
гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати 
проведення загальних зборів. 

7.8. Порядок денний загальних зборів. 
1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного то-

вариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних 
зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 

2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) 
рішення з питань порядку денного. 

7.9. Пропозиції до порядку денного загальних зборів 
1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку ден-

ного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Това-
риства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерно-
го товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про-
ведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товарист-
ва мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціоне-
рів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової  ради  -  незалежного директора.  

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства відпо-
відно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосуван-
ня напроти прізвища відповідного кандидата. 

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кілько-
сті, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу орга-
нів товариства. 

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Това-
риства на вимогу акціонерів у випадках, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про 
включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 
15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізні-
ше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих ак-
цій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі 
рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропо-
зиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог дію-
чого законодавства. 
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У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо достро-
кового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу 
одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження. 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових пи-
тань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропо-
нованих акціонерами питань або проектів рішень. 

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих ак-
цій, може бути прийнято тільки у разі: 

- недотримання акціонерами  строку, встановленого законодавством; 
- неповноти даних, передбачених законодавством. 
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товари-

ства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі 
неповноти даних, передбачених законодавством, та з інших підстав, визначених статутом акціонерного то-
вариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. 

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту 
його прийняття. 

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне  товариство не пізні-
ше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом по-
рядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства. 

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 
порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи 
може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні 
якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 

7.10. Представництво акціонерів 
1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа 

або уповноважена особа юридичної особи. 
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 

акціонерів Товариства на загальних зборах. 
2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має 

право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонер-
ного товариства. 

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвід-
чується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 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. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на за-
гальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декіль-
ком своїм представникам. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних збо-
рах акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі 
на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

7.11. Порядок проведення загальних зборів. 
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється діючим Законо-

давством, Статутом Товариства та рішенням загальних зборів. 
2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідом-

ленні про проведення загальних зборів. 
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депози-
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тарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх 
представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликан-
ня позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його пред-
ставника), а у разі участі представника акціонера - також  документів, що підтверджують повноваження 
представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстрацій-
ної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Ак-
ціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. 

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У 
такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному 
товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу за-
гальних зборів. 

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника 
для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загаль-
них зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити 
свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного това-
риства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструєть-
ся той представник, довіреність якому видана пізніше. 

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. 

4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а 
також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників 
для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його 
підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку ре-
єстрації акціонерів. 

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників ак-
ціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за ре-
єстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи 
самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу 
загальних зборів. 

7.12. Кворум загальних зборів. 
1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення 

реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. 
2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акці-

онерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 
7.13. Порядок прийняття рішень загальними зборами 
1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 

голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. 
2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих 

акцій товариства. 
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим Законодав-

ством. 
3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, прийма-

ється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених діючим Законодавством: 

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства; 
- про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, 

завданих товариству; 
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" 

при вчиненні значного правочину. 
4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та/або статутом акціонерного товариства. 
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При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування про-
водиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно 
з іншими кандидатами. 

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключ-
но за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. 

5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 абзацу другого пункту 7.4. 
цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 

6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку ден-
ного 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. 

7. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголо-
шення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися 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. 

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. 
8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голо-

сування. 
9. 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 збо-
рів до наступного дня. 

7.13. Спосіб голосування. 
1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводить-

ся виключно з  використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом за-
очного голосування (опитування). 

2.  Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: 
1) повне найменування акціонерного 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 має бути підписаний акціонером (представником акціо-

нера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та 
найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких рекві-
зитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кі-
лькості голосів, що йому належать. 

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного 
товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. 

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або 
ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по 
батькові кандидата (кандидатів). 

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 
1) повне найменування акціонерного товариства; 
2) дату і час початку проведення загальних зборів; 
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про 

них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку; 

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він від-
дає за кожного кандидата; 

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціо-
нера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та 
найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких рекві-
зитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 
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6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 
Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом 

акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. 
Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться 

тільки з використанням бюлетенів для голосування. 
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеру-

ються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 
3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 

10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не 
пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загаль-
них зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до прове-
дення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. 

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 
1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 
3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 
4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше од-

ного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (пред-

ставник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосу-
ванням. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 
7.14. Лічильна комісія 
1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку го-

лосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає 
лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за до-
говором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові по-
слуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. 

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку 
голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосуван-
ня на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонер-
ного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, 
які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства. 

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимо-
гу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку ден-
ного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії. 

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кіль-
кісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не мо-
жуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. 

7.15. Протокол про підсумки голосування 
1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної ко-

місії акціонерного 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. 

2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: 
1) дата проведення голосування; 
2) питання, винесене на голосування; 
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного 

питання порядку денного, винесеного на голосування; 
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 
5) кількість голосів  акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 
У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: 

1) дата проведення голосування; 
2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; 
3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 
4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 

3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення 
протоколу про підсумки голосування. 
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Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 
Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 ро-
бочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства. 

4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного то-
вариства. 

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лі-
чильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у това-
ристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. 

7.16. Протокол загальних зборів 
1. Протокол  загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту за-

криття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. 
2. До протоколу загальних зборів акціонерного 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 зареєструва-

лися для участі у загальних зборах; 
5) кворум загальних зборів; 
6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів; 

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); 
11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денно-

го загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами. 
Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, 

скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) 
або одноособового виконавчого органу. 

7.17. Позачергові загальні збори 
1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: 
2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкру-

том або необхідності вчинення значного правочину; 
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 

відсотків простих акцій товариства; 
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства. 
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому орга-

ну на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (наймену-
вань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку 
денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також міс-
тити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонера-
ми, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання достроко-
вого припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноважен-
ня одноосібного виконавчого органу), одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для 
обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повнова-
ження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження. 

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного то-
вариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скли-
кання. 

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може 
бути прийнято тільки у разі: 

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій това-
риства; 

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цього пункту. 
Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення 

про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вима-
гають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 
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Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у 
вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань 
або проектів рішень. 

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з да-
ти отримання товариством вимоги про їх скликання. 

5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення 
про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання поза-
чергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому 
разі Наглядова рада затверджує порядок денний. 

6. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про 
скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані ак-
ціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загаль-
них зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за  30  
днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі 
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.  

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити 
дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", а також адресу, на 
яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які 
скликають загальні  збори. 

7. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом 
п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформа-
цію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за 
запитом Наглядової ради товариства. 

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилають-
ся всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. 

7.18. Оскарження рішення загальних зборів 
1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушу-

ють вимоги законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, 
акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскар-
жити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. 

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо 
допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. 

2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів виключно після отримання письмової від-
мови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосу-
ючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на 
адресу товариства в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства". 

 

8. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
8.1. Створення наглядової ради акціонерного товариства 
1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товарист-

ва, і в межах компетенції, визначеної статутом та діючим законодавством, контролює та регулює діяль-
ність виконавчого органу. 

2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше 
створення наглядової ради є обов'язковим. 

3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, 
статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-
правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий дого-
вір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваже-
ною загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення 
з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним 
або безоплатним. 

4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі. 

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення 
умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. 

8.2. Компетенція Наглядової ради 
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1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавст-
вом, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. 

2. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю товариства; 
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних 
зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встанов-

лення розміру їх винагороди; 
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення по-

вноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встанов-

лення розміру оплати його послуг; 
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами 
рішення про виплату дивідендів; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення за-
гальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднан-
нях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поді-
лу, виділу або перетворення Товариства; 

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є йього предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової 
звітности; 

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному това-
риству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру 
оплати її послуг; 

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, 
що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства; 

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із ста-
тутом акціонерного товариства. 

3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не 
можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, вста-
новлених законодавством. 

4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до 
інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства. 

5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або мен-
ше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, 
Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів 
акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради 
акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, 
а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої цього пункту. 

8.3. Обрання членів Наглядової ради 
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1. Члени Наглядової ради приватного акціонерного товариства обираються акціонерами на загаль-
них зборах Товариства на строк до трьох років. 

Якщо річні збори приватного акціонерного товариства не були проведені у строк до 30 квітня на-
ступного за звітним року, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої 
пункту 7.4 цього статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з під-
готовки, скликання і проведення річних зборів Товариства. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 
2. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядо-

вої ради не може бути одночасно членом виконавчого органу а/або членом ревізійної комісії (ревізором) 
цього товариства. 

3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси 
(далі - представники акціонерів). 

4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, 
ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової 
ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат 
акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціо-
нера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. 

5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням зага-
льних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень 
усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстру-
валися 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 На-
глядової ради. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути заміне-
ний таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 

6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі 
заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової 
ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонер-
ним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповід-
ний член Наглядової ради. 

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інфор-
мацію 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). 

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити 
повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 

7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідаль-
ність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради. 

8. Акціонери мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у частині 
шостій цього пункту. 

9. Кількісний склад наглядової ради не може бути меншою ніж 3 особи. 
10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її 

кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, 
товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу 
Наглядової ради акціонерного товариства. 

8.4. Голова наглядової ради 
1. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом 
товариства. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 
2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на 

них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбаче-
но статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положен-
ням про Наглядову раду. 

3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або поло-
женням про Наглядову раду акціонерного товариства. 

8.5. Засідання Наглядової ради 
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1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу 
члена Наглядової ради. 

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи 
його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні На-
глядової ради. 

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання 
беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому поло-
женням про Наглядову раду. 

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. 
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. 

2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до об-

рання 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 чин-
ними, становить більше половини її складу. 

3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. 
4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які 

беруть участь у засіданні та мають право голосу. 
5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 
6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засі-

дання. 
7. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися техніч-

ними засобами. 
8.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 
1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 
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; 
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) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 
5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядо-

вої ради, який є представником акціонера. 
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимо-

гам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти 
свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. 

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контрак-
ту), укладеного з ним. 

2. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки сто-
совно всіх членів Наглядової ради. 

 

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 

9.1. Засади діяльності одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства 
1. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор здійснює управління поточною діяльніс-

тю товариства та призначається рішенням Наглядової ради Товариства. 
Контракт з Директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства. 
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Нагля-
дової ради, а саме: 

1) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їхнього вико-
нання; 

2) органiзацiя поточної дiяльностi Товариства; 
3) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
4) укладання i пiдписання договорiв в межах встановленої цим статутом компетенції Директора 

(крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради), та органiзацiя вико-
нання i контроль за виконанням укладених договорiв (угод); 
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5) затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладів працівників Това-
риства (крім голови та членiв Наглядової ради та членiв ревізійної комiciї Товариства); 

6) органiзацiя ведения бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та ба-
лансу Товариства на затвердження загальним зборам; 

7) прийом та звiльнения працiвникiв Товариства у вiдповiднocтi до чинного законодавства, 
органiзацiя ведення облiку кaдpiв, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на 
працiвникiв Товариства;  

8) укладання вiд iмeні власникiв Товариства колективного договору з працiвниками Товариства; 
9) здiйснення iншиx дій, що випливають із Статуту, рiшень загальних зборiв aкцioнepiв та Нагля-

дової ради. 
9.2. Директор Товариства має право: 
1) без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дії i в тому 

числi укладати договори, контракти, угоди в межах компетенції, визначеної цим Статутом;  
2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства;  
3) делегувати свої окремі повноваження iншим особам шляхом надання довiреностей вiд імені То-

вариства; 
4) вирiшувати iншi питання, делегованi Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів; 
5) видавати накази, розпорядження та iншi адмiнiстративно-розпорядчi документи в межах своїх 

повноважень; 
2. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. 
3. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, статутом Товариства та/або поло-

женням про одноосібний виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директо-
ром. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке 
підписання Наглядовою радою. 

4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайо-
митися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями Товариства 

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідаль-
ність за її неправомірне використання. 

5. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інте-
реси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові 
для виконання всіма працівниками Товариства. 

6. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються 
призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про одноосібний вико-
навчий орган. 

9.3. Припинення повноважень Директора 
1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям 

рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійс-
нюватиме його повноваження. 

2. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом Товариства, а 
також контрактом, укладеним з Директором. 

 

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 

10.1. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного Товариства 
1. Посадовими особами органів  акціонерного  товариства не можуть бути народні депутати Украї-

ни, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, 
суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують 
функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або терито-
ріальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства. 

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, які мають непогашену судимість за 
злочини проти власності,  службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами орга-
нів Товариства. 

2. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таєм-
ницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. 

3. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати 
документи про фінансово-господарську діяльність Товариства. 
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4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, 
передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. 

10.2. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства 
1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотриму-

ватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства. 
2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за 

збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. 
3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед 

товариством є солідарною. 
 

11. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 

11.1. Придбання значного пакета акцій Товариства 
1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, 

які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше 
відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет  акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до 
дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та 
оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістин-
гу, та опублікування в офіційному друкованому органі. 

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кож-
ній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товарист-
ва, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. 

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з 
урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам. 

2. Товариство, значний пакет акцій якого буде придбано, не має права вживати заходів з метою пе-
решкоджання такому придбанню. 

11.2. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій 
1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кіль-

кості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником кон-
трольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім 
акціонерам придбати у них прості  акції  товариства. 

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропо-
зицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу 
місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цін-
них паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру 
лістингу. Наглядова зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповід-
но до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від 
особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства. 

Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам 
придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в по-
рядку спадкування або правонаступництва. 

2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про: 
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її 

афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип 
та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб; 

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення; 
3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання 

акцій відповідно до частини третьої цього пункту; 
4) порядок оплати акцій, що придбаваються. 
Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, 

предметом яких є пропозиція. 
3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придба-

ла контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 
120 днів з дати надходження пропозиції. 

4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, яка визначається на засадах неза-
лежної оцінки станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або 
опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства. 
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5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спіль-
но), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вар-
тість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а  акціонер, який прийняв пропози-
цію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала 
контрольний пакет акцій, права власності на його акції. 

 

12. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ 
НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

12.1. 1. Акціонерне  товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції 
за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів. 
Рішенням загальних зборів 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). 
Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та 

строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція 
акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за 
ринкову вартість. 

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установле-
ному порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято 
рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. 

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію 
(оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів. 

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, за-
значеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчем-
ними. 

2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство 
надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та 
строк викупу. 

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або 
класу в окремих акціонерів за їх згодою. У  такому разі рішення має містити прізвища (найменування) 
акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються 
у цих акціонерів. 

3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосу-
вання та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу 
продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким 
було передбачено викуп Товариством власних акцій. 

Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість. 
Правочини щодо переходу  права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням 

вимог цієї частини, є нікчемними. 
4. Акціонерне товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, 

крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товари-
ства та проспектом емісії таких цінних паперів. 

12.2. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством 
1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: 

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій; 
2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; 
3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу. 

2. Акціонерне 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. 

12.3. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів 
1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язко-

вого викупу акціонерним товариством  належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для 
участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 
2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надан-

ня згоди на вчинення значного правочину; 
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2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 
3) зміну розміру статутного капіталу. 
2. Акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами першою та другою цього пункту, 

зобов'язане викупити належні акціонерові акції. 
3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм ак-

цій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на 
яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

12.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством 
належних їм акцій. 

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. 
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установле-

ному порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало 
підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належ-
них йому акцій укладається в письмовій формі. 

2. Акціонерне товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття загальними 
зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому 
статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про 
право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням: 

1) ціни викупу акцій; 
2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 
3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством; 
4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання 

вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій). 
3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги 

обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству 
письмову вимогу. 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 під-
тверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги. 

4. Протягом 30 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'яз-
кового 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. 

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах установлених строків не дій-
шли згоди щодо іншої форми оплати. 

 

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є 
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 

 

13.1. Значний право чин 
1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річ-
ної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. 

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочи-
ну питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. 

2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рі-
шення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням 
наглядової ради. 

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або по-
слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості ак-
тивів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою бі-
льшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосую-
чих з цього питання акцій. 

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 
або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за дани-
ми останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками 
голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
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3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняти-
муться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть при-
йняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися то-
вариством 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 відповідні положення частини другої цього пункту. 

4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом по-
рядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. 

13.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість 
1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 

(далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вар-
тість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто 
мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточ-
ного року.  

2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з 
таких осіб: 

1) посадова особа Товариства або її афілійовані особи; 
2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотка-

ми акцій Товариства, та його афілійовані особи; 
3. Особа, визначена у частині другій цього пункту, вважається заінтересованою у вчиненні Товари-

ством правочину, якщо вона: 
1) є стороною такого; 
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб акціонерного 

товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 
3) внаслідок такого правочину набуває майно; 
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного то-

вариства посадовими особами). 
4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати Товариство 

про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: 
1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; 
2) проект правочину. 
Директор Товариства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов’язаний 

надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді. 
5. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відпо-

відність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб’єкта оціночної дія-
льності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію. 

6. 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 го-
лосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані 
члени Наглядової  ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній 
лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину 
із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. 

7. 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 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 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про на-
дання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних збо-
рів акціонерів. 

8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінте-
ресовані у вчиненні правочину, не  мають права голосу, а  рішення з цього питання приймається більші-
стю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким на-
лежать голосуючі з цього питання акції. 

9. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересова-
ність, Товариство зобов’язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку. 
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10. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням цих ви-
мог, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину. 

13.3. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням 
порядку прийняття рішення про його вчинення. 

1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку 
прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та 
обов’язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у поряд-
ку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. 

2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення 
про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки Товариства 
з моменту вчинення цього правочину. 

 

14. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
14.1. Ревізійна комісія 
1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні 

збори обирають Ревізійну комісію з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. 
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голо-

сів від кількісного складу Ревізійної комісії. 
Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки. 
2. Не можуть бути членами ревізійної комісії: 
1) член Наглядової ради; 
2) Директор; 
3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 
4) члени інших органів товариства. 
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 
3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються діючим законодавством, а також дого-

вором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. 
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на за-
гальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у  випад-
ках, передбачених діючим законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 

14.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фі-
нансового року. 

1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства 
за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в 
межах, передбачених статутом або положенням про Ревізійну комісію. 

2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінан-
сового року Ревізійна комісія 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 та-

кож встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
14.3. Аудитор 
1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором згідно діючого 

законодавства України. 
2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх доку-

ментів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. 
3. Незалежним аудитором не може бути: 

1) афілійована особа Товариства; 
2) афілійована особа посадової особи Товариства; 
3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству. 

4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, пови-
нен містити інформацію, передбачену частиною другою пункту 14.2 цього статуту, а також оцінку пов-
ноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській 
звітності. 

5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу 
акціонера (акціонерів), який (які) є  власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товарис-
тва. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) ауди-
тором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. 
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Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу 
якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування 
витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. 

6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про та-
ку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має 
надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. 

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків 
акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. 

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (вла-
сниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціоне-
ра (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх доку-
ментів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора. 

14.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства. 
1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною 

комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної  комісії, за рішенням загальних зборів, На-
глядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги су-
купно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. 

2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-
господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів 
(акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є  власниками (власником) більше 10 відсот-
ків простих акцій Товариства. 

 

15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ТОВАРИСТВО 

 

15.1. Зберігання документів акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати: 
1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір; 
2) положення про загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні 

положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них; 
3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства; 
4) документи, що підтверджують права Товариства на майно; 
5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 
6) протоколи загальних зборів; 
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до зага-

льних зборів; 
8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови одноосібного виконавчого 

органу; 
9) протоколи засідань Ревізійної комісії; 

10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства; 
11) річну фінансову звітність; 
12) документи бухгалтерського обліку; 
13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
14)  проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 
15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм 

акцій; 
16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 
17) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положен-

нями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Директора. 
2. Документи, передбачені частиною першою цього пункту, зберігаються в акціонерному товарист-

ві за його місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів 
бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.. 

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на особу, що здійснює повно-
важення одноосібного виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерсь-
кого обліку і фінансової звітності. 

15.2. Надання акціонерним Товариством інформації 
1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених  пунк-

тами  1-3,  5-11, 13, 14, 16 і 17 частини першої пункту 15.1. Статуту. 
2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства 

зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповід-
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них документів, визначених частиною першою пункту 15.1. Статуту. За надання копій документів Това-
риство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення 
копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих 
днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою пункту 15.1. Стату-
ту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право 
обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення 
не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайо-
митися з документами Товариства. 

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Дирек-
тора Товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціо-
нерного товариства. 

3. Акціонерне товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на  якому в порядку та строки, вста-
новлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що під-
лягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13 
(крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14-16 частини першої пункту 15.1. Статуту, та 
інформація, яка визначається в повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів. 

4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне 
товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства. 

5. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України. 
 

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
16.1. Припинення акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'яз-

ків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, пе-
ретворення) або в результаті ліквідації. 

2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у 
порядку, передбаченому діючим законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодек-
сом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного това-
риства визначаються законодавством. 

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства 
1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рі-

шенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних орга-
нів влади. 

У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного 
чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рі-
шенням суду. 

Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або пе-
ретворення. 

2. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-
правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. 

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товарист-
ва-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. 

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-
правонаступника та розподіляються серед його учасників. 

При виділі акції товариства, з  якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного 
товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з 
якого здійснюється виділ. 

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, 
перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про 
обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. 

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) 
акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, 
поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що 
надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав влас-
ників таких цінних паперів не допускається. 

4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства ак-
ціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати 
грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. 
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Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом 
поділу (виділу). 

5. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує 
кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-
правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або пе-
ретворення акціонерного товариства. 

6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення 
до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію під-
приємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників). 

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з 
дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
про припинення такого акціонерного товариства. 

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного ре-
єстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося. 

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з 
дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства. 

16.3. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) 
акціонерного товариства. 

1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 
виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, пе-
ретворення), які повинні містити: 

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поді-
лі, виділі або перетворенні; 

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошо-
вих виплат акціонерам; 

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником влас-
никам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропону-
ється вжити стосовно таких цінних паперів; 

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприєм-
ницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або пере-
творення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації; 

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у 
злитті або приєднанні. 

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 
виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття 
(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). 

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поді-
лу, виділу або перетворення та обґрунтування  порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та ін-
ших цінних паперів акціонерного товариства. 

3. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі 
(виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження 
умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта по-
винні включати: 

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення); 
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення); 
3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злит-

ті (приєднанні), за три останні роки. 
4. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у 

злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття,  приєд-
нання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання)  
або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворен-
ня) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із за-
значених товариств, повинні бути ідентичними. 

16.4. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного 
товариства 

1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного 
товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або 
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приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних то-
вариств що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це 
кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рі-
шення. 

2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок 
злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами за-
стави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства мо-
же звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечен-
ня виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або 
виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочи-
ном між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у цей строк до товариства з 
письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобо-
в'язань перед ним. 

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення ви-
мог, заявлених кредиторами. 

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правона-
ступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійс-
нений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповіда-
льність за таким зобов'язанням. 

16.5. Злиття акціонерних товариств 
1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-

правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'яз-
ків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. 

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. 
2. Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвер-

дження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припи-
нення товариства шляхом злиття,  атвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в 
результаті злиття, затвердження передавального акта. 

3. Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника проводиться на спільних загаль-
них зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті. 

4. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено то-
вариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-
емітентом. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку. 

5. При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства-
правонаступника відповідно до передавального акта. 

6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком: 
1) прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рі-

шення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а та-
кож про обрання персонального складу комісії з припинення; 

2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що  бере участь у 
злитті, відповідно до частини другої пункту 16.4 Статуту; 

3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги 
обов'язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому пунктами 12.3 та 12.4 
цього Статуту; 

4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, пе-
редавального акта; 

5) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішен-
ня про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціо-
нерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвер-
дження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого ко-
місією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що при-
пиняється, в акції  товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств; 

6) прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про за-
твердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про за-
твердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного то-
вариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття; 
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7) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та 
всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фо-
ндового ринку; 

8) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

9) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів; 
10) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій; 
11) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються; 
12) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних то-

вариств, що беруть участь у злитті; 
13) державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах дер-

жавної реєстрації; 
14) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розмі-

щення (обміну) акцій; 
15) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 

розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися; 

16) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття; 
17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття. 

16.6. Приєднання акціонерного товариства 
1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох 

товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків 
іншому акціонерному товариству - правонаступнику. 

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на за-
твердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. 
Наглядова рада товариства, що приєднується, також виносить на затвердження загальних зборів акціо-
нерів питання про затвердження передавального акта. 

3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення 
про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших 
питань. 

4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсот-
ків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін 
до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 
від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження переда-
вального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. 

5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товарист-
вом або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше то-
вариство, що приєднується. 

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких бу-
ло товариство, що приєднується. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку. 

6. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному 
частиною шостою пункту 16.5. цьогоСтатуту. 

16.7. Поділ акціонерного товариства 
1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею 

всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступни-
кам згідно з розподільним балансом. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвер-
дження загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умо-
ви поділу, створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиня-
ється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про 
припинення товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових това-
риств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвер-
джують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалю-
ють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства. 

4. Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвід-
ношення, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося 
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шляхом поділу. Кожен акціонер товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств-
правонаступників. 

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим това-
риством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. 

5. Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного 
товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого 
акціонерного товариства-правонаступника. Якщо акціонерних товариств-правонаступників, які несуть 
субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно. 

6. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному части-
ною шостою пункту 16.5. цього Статуту. 

16.8. Виділ акціонерного товариства 
1. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств 

із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного 
товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства. 

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство. 
2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження 

загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства 
(товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного то-
вариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється 
виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) 
і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, 
порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товарист-
ва, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товарист-
ва серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного това-
риства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбан-
ня), затвердження розподільного балансу. 

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про 
затвердження статуту і утворення органів товариства. 

4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що 
було між акціонерами в статутному капіталі товариства, з якого здійснено виділ. 

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством, не можуть передаватися до 
складу активів товариства-правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулю-
ванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

5. Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'я-
заннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що 
виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у товариства, з якого здій-
снюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що ви-
ділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з 
товариством, з якого здійснено виділ. 

6. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному части-
ною шостою пункту 16.5. цього Статуту. 

16.9. Перетворення акціонерного товариства 
1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціо-

нерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому 
товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. 

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробни-
чий кооператив. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загаль-
них зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійс-
нення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-
правонаступника. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення 
товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки 
(паї) підприємницького товариства-правонаступника. 

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на 
своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і 
обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства. 
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У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких 
не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. 

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою від-
повідальністю - правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначе-
ною (визначеними) рішенням, ухваленим на загальних зборах акціонерного товариства, що перетворю-
ється, зазначеним в абзаці другому цієї частини. 

4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збере-
женням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного 
товариства, що перетворилося. 

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату 
прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані 
відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

16.10. Ліквідація акціонерного товариства 
1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у 

тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, 
з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним  кодексом  України та іншими актами 
законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. України "Про акціонерні това-
риства". Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством. 

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань пе-
ред кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до пункту 16.11 цього Статуту. 

3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження 
порядку ліквідації, а також порядку розподілу між  акціонерами майна, що залишилося після задоволен-
ня вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено за-
коном. 

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та ви-
конавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, 
підлягає затвердженню загальними зборами. 

5. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило-
ся, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припи-
нення товариства в результаті його ліквідації. 

16.11. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами 
1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціоне-

рів задовольняються у такій черговості: 
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, інши-

ми ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; 
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату 

за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; 
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); 
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; 
- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до пункту 12.3 цьо-

го Статуту; 
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропор-

ційно до кількості належних їм акцій. 
2.  Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) 

попередньої черги. 
У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (ак-

ціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості на-
лежних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. 
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