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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар’єр» (далі за текстом -  «Товариство») засноване 
відповідно до рішення Голови державної корпорації «Укрбудматеріали» від 03 лютого 1994 року №13 шляхом 
перетворення державного підприємства «Тернопільський кар’єр» у відкрите акціонерне товариство відповідно до 
Указу президента України «Про корпоратизацію підприємства» від 15 червня 1993 року.
1.2. Засновником Товариства була Державна корпорація «Укрбудматеріали». Акціонерами Товариства є 
юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, емісії додаткової 
кількості акцій, а також на вторинному ринку цінних паперів.
1.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «Тернопільський кар’єр».
1.4. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 12 від 03.06.2011 року) назву Товариства 
змінено з Відкритого акціонерного товариства «Тернопільський кар’єр» на Публічне акціонерне товариство 
«Тернопільський кар’єр».
1.5. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 14 від 15.12.2017 року) назву Товариства 
змінено з Публічного акціонерного товариства «Тернопільський кар’єр» на Приватне акціонерне товариство 
«Тернопільський кар’єр».
1.6. Повне найменування Товариства:

українською мовою -  Приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар’єр»; 
англійською мовою -Private Joint Stoclc Company «Temopil’sky karyer».

Скорочене найменування Товариства: 
українською мовою -  ПрАТ «Тернопільський кар’єр»; 
англійською мовою -PrJSC «Temopil’slcy karyer».

1.7. Місцезнаходження Товариства: 47372, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд. 29, Збаразького району, 
Тернопільської області.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип 
акціонерного товариства -  приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та 
наділяється цивільною, господарською правоздатністю і дієздатністю. Правоздатність товариства виникає з моменту 
його реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
2.2. Товариство набуває господарських і цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють 
відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.
2.3. Товариство може бути позивачем, відповідачем, скаржником, заявником та третьою особою, представляти 
свої інтереси в судах всіх рівнів в Україні, в судах іноземних держав і міжнародних судах, а також у третейських 
судах, а також захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах і організаціях як іноземних 
держав, так і в європейських та міжнародних організаціях.
2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, в національній та іноземних валютах, 
печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. 
Товариство має право використовувати знаки (торговельні марки) на товари і послуги, що належать іншим 
правоволодільцям на підставі ліцензійного договору або іншого правочину, що може мати місце в межах діючого 
законодавства.
2.5. Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, 
укладати будь-які види господарських та/або цивільно-правових правочинів, нести обов’язки.
2.6. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою, господарською, благодійною діяльністю, що не 
суперечить діючому законодавству України.
2.7. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх 
використання, керуючись при цьому діючим законодавством України.
2.8. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких 
відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.
2.9. Майно Товариства відповідно до даного Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. 
Товариство самостійно здійснює, відповідно до Статуту та законодавства України, право володіння, користування і 
розпорядження щодо майна, яке є в його власності.
2.10. Джерелами формування майна Товариства є:

■ внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність на підставах, передбачених 
законодавством України;

■ доходи, отримані від реалізації виробленої Товариством продукції, виконання робіт та надання послуг 
Товариством;

■ доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
■ кредити банків та інших кредиторів;
■ благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
* майно придбане або набуте у встановленому законодавством порядку;
■ інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

2.11. Товариство є власником:
■ майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного 

капіталу або іншими способами у власність;
■ продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
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■ доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
■ об’єктів інтелектуальної власності, створених або набутих Товариством, включаючи майнові та немайнові 

права на ці об’єкти;
■ іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.12. Товариству може належати як рухоме, так і нерухоме майно, в тому числі будинки, споруди, земельні 
ділянки, транспортні засоби, обладнання, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, 
інше майно, майнові та немайнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність.
2.13. Товариство має право:

■ самостійно визначати свою господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну, кредитну політику та 
планувати всі види своєї діяльності;

■ здійснювати, у встановленому законодавством порядку, зовнішньоекономічну діяльність (імпорт, експорт 
продукції, капіталу, товарів, послуг, майна);

• випускати, емітувати, придбавати, відчужувати, продавати, розміщувати будь-які цінні папери (акції, облігації, 
векселі та інші цінні папери, деривативи) в Україні та за її межами і здійснювати будь-які правочини з цінними 
паперами в порядку та спосіб, що не заборонені чинним законодавством України;

■ в порядку, передбаченому даним Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані 
Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювати у встановленому порядку;

■ виступати засновником, учасником, акціонером, тощо інших юридичних осіб, об’єднань, брати участь в 
об’єднаннях в тому числі з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до 
статутних (складених) капіталів згідно до чинного законодавства;

■ . придбавати, набувати, відчужувати у встановленому чинним законодавством порядку корпоративні права у
вигляді частки, паю, акцій в статутному (складеному) капіталі інших підприємств, господарських товариств;

■ створювати на території України та за кордоном свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та 
дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать 
Товариству;

■ укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші істотні умови, вчиняти інші правочини, що не 
суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, видавати доручення та вчиняти інші правочини, 
не заборонені діючим законодавством України;

■ відкривати будь-які рахунки у банківських установах;
■ одержувати кредити як в національній, так і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України;
■ здійснювати будь-які фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;
■ продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати 

безоплатно або в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, 
використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України 
та цьому Статуту;

■ придбавати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, отримувати в 
заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим 
Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також 
придбавати, створювати, отримувати у користування об’єкти авторського права та/'або майнові права на них, в 
тому числі тиражувати їх і передавати в сплатне або безоплатне користування іншим особам в порядку, 
встановленому чинним законодавством;

■ здійснювати будь-які інші правочини, що не заборонені діючим законодавством України та даним Статутом.
2.14. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством 
України.
2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.16. Товариство створено на невизначений строк.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах 
акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а 
також отримання акціонерами дивідендів.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:
3.2.1. Відкрита розробка родовищ корисних копалин з подальшою їх переробкою на будівельні та інші види 
матеріалів;
3.2.2. Руйнування гірничих масивів і інших монолітів вибуховим і невибуховим способами;
3.2.3. Виконання бурових робіт для власних потреб і на замовлення;
3.2.4. Науково-дослідна та конструкторська діяльність в галузі виробництва різноманітних будівельних матеріалів, 
розробка та впровадження нових технологій та технологій переробки відходів;
3.2.5. Видобуток піску, глини і води для власних потреб та споживачам;
3.2.6. Закупівля та продаж природного газу для промислових потреб і населення;
3.2.7. Експлуатація прісних підземних вод, пошук і розвідка родовищ корисних копалин, заправка балонів киснем;
3.2.8. Виробництво та продаж електроенергії;
3.2.9. Оптова і роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, з правом відкриття магазинів, 
кіосків;
3.2.10.Організація громадського харчування, у т.ч. з правом відкриття ресторанів, кафе тощо;
3.2.11.Надання побутових послуг населенню ( у т.ч. перукарські послуги);
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3.2.12.Внутрішні та міжнародні перевезення пасалсирів і вантажів усіма видами транспорту;
3.2.13.Виконання робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту житлового фонду, об'єктів соціально- 
культурного призначення та інших об'єктів;
3.2.14. Капітальне будівництво промислових і житлових об’єктів, будівельно-монтажні роботи;
3.2.15.Створення власних будівельних та ремонтних бригад, надання будівельно-монтажних та ремонтних послуг;
3.2.16.Будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
3.2.17.Виробництво і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
3.2.18.Виробництво і реалізація продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції;
3.2.19.Комісійна торгівля та посередницькі послуги;
3.2.20.Будівництво та експлуатація виробничих та житлових будівель та споруд;
3 .2.21. Операції з нерухомістю;
3.2.22.Здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності до діючого законодавства України;
3.2.23.Комерційне посередництво між українським та іноземними фірмами, організаціями, підприємствами, 
кооперативами, окремими громадянами, а також надання послуг третім особам;
3.2.24.Торгівля автотранспортними засобами, автозапчастинами, сервісне обслуговування автомобілів вітчизняного 
і іноземного виробництва;
3.2.25.Поліграфія та видавнича справа;
3.2.26.Закупівля сільськогосподарської продукції від населення, у т.ч. за актами закупівлі за готівку;
3.2.27.Маркетингові та консалтингові послуги;
3.2.28.Розміщення інвестицій у будь-яких об’єктах, в тому числі в основних фондах і оборотних коштах в усіх 
галузях та сферах народного господарства, цінних паперах, цільових грошових вкладах, науково-технічній 
продукції, інтелектуальних цінностях, інших об’єктах власності, а також майнових правах;
3.2.29.Залучення фінансових засобів інвесторів, об’єктів інтелектуальної власності, майна та окремих майнових прав 
громадян та юридичних осіб;
3.2.30. Комерційна діяльність з цінними паперами та посередницька діяльність з приватизаційними паперами (при 
наявності відповідного дозволу);
3.2.31.Інноваційна діяльність з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і 
соціальну сферу;
3.2.32.Організація та проведення платних заходів: виставки, презентації, ярмарки, аукціони, фестивалі, лотереї, 
конкурси ( в необхідних випадках після одержання відповідного дозволу);
3.2.33.Здійснення підприємницької діяльності з іноземними суб’єктами господарської діяльності, шляхом створення 
підприємств різних форм власності, проведення спільних господарських операцій, які передбачають спільне 
володіння майном, як на території України, так і за її межами;
3.2.34.Надання аудиторських, маркетингових, брокерських, консигнаційних, агентських та консультаційних послуг, 
юридичних послуг, організація навчального процесу (при наявності ліцензії), лекторські послуги на комерційній 
основі, організація та проведення конференцій, семінарів;
3.2.35.Проведення наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських та 
інженерно-пошукових робіт, впровадження новітніх технологій, створення та розповсюдження програмного 
продукту;
3.2.36.Закупівля у встановленому порядку матеріальних ресурсів та готової продукції, як на внутрішньому ринку, 
так і за кордоном, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі за готівку, отриману зі свого рахунку в установах 
банку;
3.2.37.Надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторгових і транзитних вантажів 
(після отримання відповідного дозволу згідно чинного законодавства);
3.2.38.Переробка відходів виробництва, переробка відходів сировини промисловості та сільськогосподарського 
призначення;
3.2.39.Оформлення інтер’єрів, дизайн;
3.2.40.Здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з постачанням електричної енергії на території України;
3.2.41.Виробництво, закупівля, заготівля, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції, продукції 
тваринництва, рослинництва, садівництва, бджільництва, звіринництва, вирощування тварин, виробництво м ’яса та 
м ’ясопродуктів;
3.2.42.Створення та організація роботи торгової мережі, складів, фірмових магазинів, заготівельних пунктів;
3.2.43.Виготовлення виробів художнього і декоративно-прикладного мистецтва;
3.2.44.Закупівля та продаж нафти та нафтопродуктів;
3.2.45.Надання послуг по ремонту та обслуговуванню транспортних засобів;
3.2.46.Переробка дерева і виготовлення будматеріалів (дверей, вікон, паркету, перекриття, гіпсоблоків та інше), 
виготовлення меблів;
3.2.47.Організація та участь у проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів, бірж;
3.2.48.Науково-технічна діяльність, організація учбових закладів;
3.2.49.Надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності;
3.2.50.Оренда складських приміщень, основних засобів;
3.2.51.Виготовлення металоконструкцій і виробів з металу на замовлення для підприємств, установ, організацій і 
населення.
3.2.52.Інші види діяльності крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством України.
3.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, 
патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.
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3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом 
його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав 
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
4.1. Товариство в межах діючого законодавства проводить зовнішньоекономічну діяльність, яка здійснюється на 
основі валютної самоокупності та самофінансування. Товариство на власний розсуд здійснює експортно-імпортні 
операції за прямими зв’язками або через посередників. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство 
користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства 
України.
4.2. Товариство має право здійснювати у встановленому порядку будь-які види зовнішньоекономічної діяльності і 
укладати будь-які зовнішньоекономічні контракти (договори), крім тих, які прямо заборонені чинним 
законодавством. До основних видів зовнішньоекономічної діяльності Товариства належать:

■ експорт та імпорт товарів (робіт, послуг), капіталу та робочої сили;
■ надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності з усіх видів діяльності Товариства, в тому числі: 

виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, 
посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, 
юридичних, туристських та інших послуг, Ш.0 прямо і виключно не заборонені законами України;

■ всебічна кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців на 
комерційній основі як в Україні, так і за кордоном;

■ спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів з усіх видів діяльності Товариства;
■ організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних 

заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за кордоном;
■ товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
■ орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 

суб'єктами господарської діяльності;
■ спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення 

спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння 
майном як на території України, так і за її межами;

■ міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України, 
тощо.

4.3. Товариство експортує та імпортує продукцію, капітали, робочу силу та послуги, інші матеріальні та 
нематеріальні об’єкти власності у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством.
4.4. Одержані Товариством від зовнішньоекономічної діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові 
права та інші результати зовнішньоекономічної діяльності, після здійснення встановлених законом відрахувань 
державі, поступають в розпорядження Товариства і вилученню не підлягають.
4.5. Для укладання контрактів (договорів) і виконання договірних обов’язків Товариство відряджає в 
установленому порядку за кордон як працівників Товариства, так і інших спеціалістів.
4.6. Для здійснення своєї зовнішньоекономічної діяльності, Товариство одержує валютні кредити в банківських 
установах та/або у партнерів, як в Україні, так і за кордоном, і погашає їх у встановленому порядку.
4.7. Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності має право:

■ здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, прямо не заборонені законами України;
■ укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній 

формі заборонені законами України;
■ володіти, користуватися і розпоряджатися на власний розсуд коштами, майном, майновими і немайновими 

правами та іншими результатами отриманими Товариством у власність від своєї зовнішньоекономічної 
діяльності;

■ самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях з-поміж тих, що не суперечать 
законам України та відповідають міжнародним правилам;

■ безпосередньо брати і надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у діючій на території України 
валюті та в іноземній валюті як у межах, так і за межами України, самостійно приймати рішення у зазначених 
питаннях;

■ вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності, користуватись їх послугами, з додержанням при цьому вимог чинних 
законів України;

■ відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав згідно з законами 
цих держав;

■ відряджати працівників та посадових осіб Товариства у відрядження за кордон для здійснення представництва 
інтересів Товариства, в тому числі під час ведення переговорів, консультацій, укладення договорів (контрактів) 
з іноземними суб’єктами господарської діяльності, організаціями, інвесторами, участі у семінарах, виставках, 
ярмарках, конференціях тощо;

■ приймати участь у міжнародних неурядових економічних організаціях;
■ здійснювати без обмежень посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить 

до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);
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■ самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, запроваджувати 
відповідні субрахунки;

■ одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, Ш.0 не становить 
державної або комерційної таємниці;

■ здійснювати реекспорт товарів за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством;
■ здійснювати інші права, які не протирічать чинному законодавству України.

4.8. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також складає 
статистичну звітність згідно до чинного законодавства України.
4.9. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності, яка відображена у річних фінансових звітах Товариства, 
здійснюється контролюючими органами Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.
4.10. Товариство несе відповідальність за свою зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним 
законодавством. Держава не несе відповідальності по зовнішньоекономічним зобов’язанням Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
5.1. Статутний капітал Товариства складає 1482505,50 (один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі п’ятсот 
п’ять грн. 50 коп.) гривень.
5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Категорія і тип Кількість Номінальна вартість Частка у статутному фонді
(шт.) (грн.) (%)

Прості іменні 5930022 0,25 100,0

5.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі. Умови випуску та порядок 
розміщення акцій визначаються відповідно до вимог законодавства.
5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери;
5.5. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають власникам різні 
права. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у 
привілейовані акції іншого класу визначається рішенням Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу 
привілейованих акцій;
5.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про 
збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
5.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

■ підвищення номінальної вартості акцій;
• розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених 
Товариством акцій не допускається.
5.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

■ зменшення номінальної вартості акцій;
■ анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має 
право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти 
акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.
5.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.12. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися 
грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, 
емітентом яких є набувач, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами що мають 
грошову оцінку. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариств, не може 
здійснюватися за ціною, нижчою від номінальної вартості. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час 
заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань з виконання для 
товариства робіт або надання послуг.
5.13. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, 
одержані в кредит та під заставу, крім випадків визначених законом.
5.14. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї 
акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера у 
встановленому чинним законодавством порядку.
5.15. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп 
акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства 
України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.16. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. 
Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах.
5.17. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей, майнових або інших відчужуваних прав, що 
вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, 
грошова оцінка підлягає незалежній експертній оцінці, проведеній відповідно до законодавства про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність.
5.18. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).
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5.19. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп 
акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства 
України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.20. Акціонерне Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за 
згодою власників цих акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій 
розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про 
скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу 
акцій.
5.21. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції 
Товариства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
6.1. Особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. 
Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції 
Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

• брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та 
голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних 
зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції 
до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

■ на отримання дивідендів;
■ на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
■ отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про 

господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку 
передбаченому внутрішнім положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності 
Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

■ вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися 
належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших 
юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів 
або Товариства;

■ на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у 
статутному капіталі Товариства;

■ реалізовувати інші права, встановлені даним Статутом та законом.
6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних 
зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

■ дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;
■ виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
■ виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити 

вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими даним Статутом та рішенням 
Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

■ оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
■ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
■ з ’являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через 

уповноважених представників;
■ нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.5. Незнання акціонером положень даного Статуту не звільняє його від відповідальності, передбаченої даним 
Статутом та діючим законодавством.
6.6. Даний Статут є відкритим для ознайомлення всіма акціонерами товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
7.1. Органами управління Товариства є:

■ Вищий орган Товариства -  Загальні збори акціонерів;
■ Наглядова рада Товариства;
■ Виконавчий орган Товариства -  Правління Товариства;
■ Орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства - Ревізійна комісія.

Посадовими особами Товариства визнаються голова та члени Правління товариства, голова та члени
Наглядової ради Товариства, голова та члени Ревізійної комісії (далі за текстом -  Посадові особи Товариства).

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. У Загальних зборах акціонерів мають право брати 
участь акціонери (незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є), включені у встановленому порядку 
до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх належним чином уповноважені представники. Перелік 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 
акціонерного товариства, після його складення заборонено.
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8.2. Акціонери або їх уповноважені представники, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, реєструються 
в порядку, встановленому Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.
8.3. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які 
сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів 
визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) 
для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
8.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування 
на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
8.5. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів 
для голосування.
8.6. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, та у 
випадках передбачених законом власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату 
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
8.7. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи 
призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у 
вищому органі Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право надати 
довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
8.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
8.9. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, 
а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
21)обрапня 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, коли Товариству, до якого здійснюється 
приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, 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 
передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі 
підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно 
договору не вимагаються), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 
і затвердження ліквідаційного балансу;
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної 
комісії;
25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
256 обрання комісії з припинення Товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим статутом або 
положенням про загальні збори Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не 
можуть бути передані іншим органам товариства.
8.10. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій щодо: 
внесення змін до статуту Товариства; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; прийняття рішення про



зміну типу Товариства; прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття ріщення про збільшення статутного 
капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про 
виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого підпунктом 23) пункту 8.9. даного Статуту), про 
ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу 
між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 
балансу.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення 
такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, приймається 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більш ніж п’ятдесятьма відсотками) голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій.
8.11. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії 
Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 
голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилось голосування. 
Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих 
днів шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства. Протокол про підсумки 
голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.
8.12. Рішення прийняті Загальними зборами акціонерів в межах їх компетенції, обов’язкові для виконання всіма 
акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах акціонерів, а також всіма органами управління 
Товариства.
8.13. Рішення Загальних зборів акціонерів, прийняті з порушенням чинного законодавства України або даного 
Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.
8.14. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні 
збори акціонерів. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути 
проведені не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов’язково 
вносяться питання, передбачені підпунктами.11,12,24 пункту 8.9 Статуту Товариства.
8.15. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три 
робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему 
України.
8.16. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи;
2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або 
необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізійної комісії; 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.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на 
адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) осіб, які вимагають 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про 
кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Виконавчий 
орган зобов’язаний негайно після отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
передати таку вимогу Наглядовій раді товариства.
8.17. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про 
відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової 
ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні 
надається органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з 
моменту його прийняття. 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.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання 
вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення 
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з 
позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. В такому разі за відсутності кворуму 
позачергових загальних зборів акціонерів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з 
позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових 
загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
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у  разі, якщо протягом строку, встановленого для прийняття Наглядовою радою ріщення про скликання 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядовою радою не було прийнято такого рішення, загальні 
збори акціонерів можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у 
скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
8.18. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект поряду денного 
надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 
законодавством про депозитарну систему України, па дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання 
позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може 
передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою 
раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного 
надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, у строк не пізніше ніж за ЗО 
днів до дати їх проведення, шляхом надіслання такого письмового повідомлення простим листом на адресу, що 
вказана у переліку акціонерів Товариства, складеного відповідно до вимог чинного законодавства. Повідомлення 
розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі 
скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному 
друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного), а також не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів 
розміщує на офіційному сайті дану інформацію.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити відомості, передбачені 
чинним законодавством України.
8.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 
акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 
перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення 
загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства -  не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 кількості, типу 
та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
8.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів 
Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку 
денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу 
органів товариства -  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів 
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню 
до порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до 
проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо 
вона подана з дотриманням встановлених законом вимог для подання пропозицій. Рішення про відмову у включенні 
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів. (акціонера), які сукупно є 
власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами 
строку та неповноти даних встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
8.21. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень Із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерками питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від 
зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів 
акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 
Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів письмово повідомляє 
акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання такого письмового повідомлення простим листом на 
адресу, що вказана у переліку власників іменних цінних паперів Товариства.

Члени Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії зобов’язані брати участь у Загальних зборах 
акціонерів при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

9. НАГЛЯДОВА РАДА
9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль та регулювання діяльності Правління та захист 
прав акціонерів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів 
Товариства.
9.2. Наглядова рада Товариства обирається строком на З (три) роки. Голова Наглядової ради обирається членами 
Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількості складу Наглядової ради. Повноваження члена 
Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання 
членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок 
формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні 
про Наглядову раду.
9.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - 
представники акціонерів). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка 
відповідає вимогам, встановленим у Положенні про Наглядову раду, і яка була обрана загальними зборами
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акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної 
комісії Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради -  юридичної особи -  акціонера.
9.4. Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки 
стосовно всіх членів Наглядової ради. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради 
Товариства чи окремих Гї членів визначаються законом. Положенням про наглядову раду Товариства та договором, 
укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
9.5. Без рішення загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 
договору 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) в разі втрати акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу акціонера Товариства;
6) в разі втрати акціонером, представник (-ки) якого обраний (-і) до складу Наглядової ради, статусу акціонера 
Товариства.

9.6. 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 акціонерів, 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 та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту 
Товариства та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
4) прийняття ріщення про анулювання акцій чи 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 законом;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх 
винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень 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 законом;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів 
акціонерів та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирішення питань про участь Товариства в інших юридичних особах, у промислово-фінансових групах та 
інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, визначених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
Товариства;
18) пріпшяття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, 
що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства;
19) зюначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийнятгя рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності та затвердження умов договору, що 
укладатгмгтьс-ї з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) г іт гн н я  про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству 
додатхов; іісс-т .тя. затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 
послуг:
22) налсг.--.ннї гг-:--?зн:лн акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 
спільно . 53:2. : :-їтр<г2 >шш пакет акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
23) затвегг«:тк:-- п  нн-гсенн.т змін до б> дь-яких внутрішніх положень і документів товариства, окрім положень 
про загЕль^ . ж г л іл г і; рал>. виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, затвердження яких 
віднесено : Загальшс^ зборів акціонерів;
24) принЕлг~г г ~г>; 5Ч“̂ -:е:-;ня Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання 
субсидій, —азочннів щодо надання або отримання фінансової допомоги, порук, гарантій, 
а також ег.з.5.:-_ - з  ?бтхлгння майна Товариства, правочинів щодо передачі майна Товариства 
в оренд>‘ чн і  гег.льггті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству 
векселя третіх
25) обрання гг- -  і-ні Гс-лозн та членів Правління;
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26) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом, в 
тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у 
бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися 
іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.
9.7. До компетенції Наглядової ради також належить:

• здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (окрім питань здійснення перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за 
виконанням Правлінням рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

■ розроблення планів стратегічного розвитку Товариства, планів розподілу прибутку та пропозиції з питань 
діяльності Товариства, які подаються на затвердження Загальним зборам акціонерів, а також затверджує 
відповідні бюджети доходів та видатків;

■ розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність 
подання таких звітів;

■ у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між 
фондами Товариства протягом фінансового року;

■ готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів акціонерів;
■ вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення 

статутного капіталу Товариства;
■ вносить пропозиції Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку;
• виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства;
■ погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
■ укладає від імені Товариства з кожним з членів Правління трудовий договір;
■ затверджує порядок доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну 

таємницю Товариства;
■ створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та виріщення окремих питань, 

що стосуються діяльності Товариства;
■ готує та вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів рішення про притягнення до відповідальності (в тому 

числі матеріальної та відповідальності за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління 
Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті 
рішення про внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів питання про притягнення його до 
відповідальності такий член Наглядової ради участі у голосуванні не бере;

■ розглядає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів проект рішення про анулювання цінних 
паперів, випущених Товариством;

■ розглядає випадки порушення прав акціонерів, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
■ затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;
■ розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової 

аудиторської перевірки.
Інші питання діяльності та компетенції Наглядової ради Товариства не врегульовані цим Статутом 

визначаються чинним законодавством та положенням про Наглядову раду Товариства.
9.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру 
необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради проводяться 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, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо 
в ньом>' бере \тіасть не менше ніж половина її складу.

?iz:гння Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь 
у засіл2 =ні гг мають право голосу, якщо для прийняття рішення Положенням про Наглядову раду Товариства не 
встановлюється більша кількість голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є 
виріжгльнгм.

П гс ї̂: : ; ї  сзюикання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду 
ТоварЕГгзг.
9.9. р г з  З5;г%є перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства 
та вжиті ьгї.гтз- сгг-гмозгні на досягнення мети Товариства.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
10.1. З з а ; е з т е - і ^ ї  Товариства з акціонерами та/або інвесторами на Товаристві створюється 
посада ксг^-ісгт^зас'— ?іг!ігння про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада 
Товарисізг ее. '^•~:іх~«з с к  Ніг.т>^сзоїради Товариства.
10.2. Робстї іг іг е т г г ї  оплачлхться із загального бюджету Наглядової ради Товариства. 
Повноваженні зіізнгчаються Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що 
затвердж уєте! г іл ік :
10.3. Корд;~г~*5.г:кІ м:}же впкош'вати функції секретаря Загальних зборів акціонерів 
Товариства тті _-_ь.*тзл:зіС'' Тгвггг'і-— і .  ;  тгко:«: за рішенням Правління Товариства, забезпечувати діловодство 
у Товариств; тз :тн.2-1-:м.тенн.° док>:ментів, якими оформлені рішення органів Товариства.



11. ПРАВЛІННЯ
11.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До 
компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 
Правління є колегіальним органом, який у своїй діяльності підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді 
Товариства та організовує виконання їх ріщень.
11.2. Кількісний склад Правління становить З (три) особи. До складу правління входять Голова правління та два 
члени правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на З (три) роки. Ріщення про обрання 
повного складу Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління. Порядок формування 
правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління.
11.3. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Порядок 
скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.
11.4. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

■ подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
■ смерті, визнання особи судом недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, а також в разі 

набрання чинності рішенням або вироком суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість 
виконання обов’язків Голови або члена Правління;

■ відкликання за рішенням Наглядової ради;
■ визнання Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою роботи Правління чи його окремого члена 

незадовільною;
■ настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом 

Правління.
11.5. До компетенції Правління належить:

■ здійснення поточного управління (керівництво) Товариством;
• організація господарської, виробничої, торгівельної діяльності Товариства;
■ розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені даним Статутом та рішеннями Загальних зборів 

акціонерів та Наглядової ради до компетенції правління;
■ розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних 

напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;
■ розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються 

Наглядовою Радою та затверджуються Загальними зборами акціонерів, а також затвердження планів поточної 
діяльності;

■ розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 
забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;

■ прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, 
окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами 
акціонерів або Наглядовою ради;

■ забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової 
ради;

■ подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів акціонерів;
■ розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень відповідно до рішень Загальних зборів 

акціонерів та в цЬіях, визначених у відповідних рішеннях та/або внутрішніх положеннях Товариства;
■ забезпечення організації засідань Наглядової ради, подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання 

позачергових засідань Наглядової ради;
■ організація ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, складання та подання контролюючим 

органам обов’язкової звітності в установленому законодавством порядку та строк;
■ забезпечення своєчасного і повного внесення платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 

бюджету;
■ складання та подання Наглядовій раді квартальних і річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або 

подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
■ розробка штатного розпису та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій 

працівників Товариства, вчинення інших дій, пов’язаних із забезпеченням функціонування товариства як 
юридичної особи та суб’єкта господарювання;

■ призначення на посаду та звільнення керівників та заступників керівників філій і представництв Товариства (у 
разі їх створення Товариством); »

■ встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій 
і представництв, крім керівників філій і представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

■ організація юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності 
Товариства;

■ визначення від імені Товариства умов колективного договору та його укладення і виконання;
• забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках визначених даним 

Статутом та чинним законодавством;
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■ зберігання та вжиття заходів не допущення розголощення комерційної таємниці та конфіденційної інформації 
Товариства, а також здійснення організаційних та практичних заходів щодо створення умов для забезпечення 
охорони комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства;

■ забезпечення зберігання всіх первинних документів, фінансової та інщої обов’язкової звітності Товариства;
■ надання зацікавленим особам інформації та документів з урахуванням вимог чинного законодавства, даного 

Статуту та внутрішніх положень Товариства;
■ подання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах та/або об’єднаннях;
■ прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно із 

законодавством відповідні платежі є обов’язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління 
Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат, при цьому про таке рішення Правління 
зобов’язане негайно проінформувати Наглядову раду;

■ визначення загальних вимог до організаційної структури Товариства та затвердження організаційної структури 
Товариства;

■ затвердження положень про структурні підрозділи Товариства;
■ винесення питань, які відповідно до даного Статуту та чинного законодавства підлягають розгляду та 

вирішенню іншими органами управління Товариства на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та 
пропозицій;

■ призначення та забезпечення проведення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових 
розслідувань;

" розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства (за їх 
наявності) та прийняття рішень за ними;

■ негайно в усній або письмовій формі повідомляти Наглядову Раду товариства та залучених нею фахівців з 
питань аудиту, фінансів та юриспруденції про призначення та проведення контролюючими та 
правоохоронними органами перевірок, обшуків, інвентаризацій, виїмки документів, надходження від них 
запитів, рішень, вимог та інші дії по відношенню до Товариства;

■ повідомлення в усній або письмовій формі Наглядової Ради та залучених нею фахівців з питань аудиту, 
фінансів та юриспруденції про виявлені недоліки під час здійснення перевірок та інших заходів 
контролюючими та правоохоронними органами і про прийняті ними рішення стосовно Товариства, та про 
заплановані і вжиті Товариством заходи за наслідками таких перевірок та заходів;

■ прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім 
тих, які мають ознаки значного правочину);

■ визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, 
запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають ознаки значного правочину);

■ визначення цін на продукцію, роботи, послуги Товариства (крім тих, які затверджуються Наглядовою радою);
■ визначення розміру плати за користування об’єктами авторського права, які належать Товариству, розміру 

іншої плати, що має сплачуватися Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових 
прав;

■ розгляд звернень та запитів, що надходять на ім’я Товариства та прийняття рішень за ними;
■ прийняття рішень про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
■ своєчасно та негайно доповідати Наглядовій Раді та залученим нею фахівцям з питань юриспруденції щодо всіх 

судових спорів учасником яких є товариство, правопорушень за участю товариства та його працівників, 
шляхом направлення повідомлень та копій документів;

■ вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які 
цим Статутом віднесено до компетенції інших органів управління Товариства.

11.6. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не 
встановлено чинним законодавством України або даним Статутом;
11.7. Роботою правління керує Голова правління, який має наступні повноваження:

• діяти без довіреності від імені Товариства та представляти інтереси Товариства в межах повноважень, 
встановлених даним Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових, правоохоронних, контролюючих 
органах, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними 
особами, суб’єктами господарювання та фізичними особами;

■ передоручати виконання своїх повноважень та покладених обов’язків, передбачених чинним законодавством, 
цим Статутом та положеннями Товариства, іншим членам Правління;

■ передоручати в межах своїх повноважень іншим юридичним або фізичним особам представлення інтересів 
Товариства та вчинення певних правочинів від імені Товариства шляхом видачі їм довіреностей;

■ розподіляє обов’язки між членами Правління, скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та 
головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань;

■ формувати адміністрацію Товариства та трудовий колектив згідно організаційної структури;
■ затверджувати та змінювати штатний розпис, визначати розмір заробітної плати працівників Товариства з 

урахуванням норм чинного законодавства, затвердженого плану фінансового розвитку на відповідний рік та 
чинного законодавства;

■ приймати, звільняти працівників Товариства, вживати заходів щодо притягнення до дисциплінарної, 
кримінальної, матеріальної відповідальності працівників Товариства за порушення чинного законодавства, 
правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та інших розпорядчих документів;

-  1 4 -



■ вживати заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників Товариства, в межах 
фінансування погодженого з Наглядовою Радою Товариства на відповідний рік;

■ затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, видавати ненормативні 
документи, накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;

■ керувати поточними справами Товариства з урахуванням даного Статуту, внутрішніх положень Товариства та 
чинного законодавства;

■ відкривати у банках поточні та інші рахунки;
■ розпоряджатися грошовими коштами Товариства на цілі, що обумовлені затвердженим планом фінансового 

розвитку товариства на відповідний рік;
■ за рішенням правління списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для 

подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного 
лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного 
законодавства;

■ самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку (з одночасним повідомленням про 
таке рішення Голови Наглядової ради), направляє у відрядження працівників Товариства, визначає розмір 
добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

• представляти інтереси власників Товариства під час проведення колективних переговорів і укладення 
колективного договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

■ вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради будь-які питання та пропозиції 
щодо роботи Товариства;

■ представляти Правління на Загальних зборах акціонерів Товариства та на засіданнях Наглядової ради;
■ здійснювати (укладати, змінювати, припиняти, підписувати) від імені Товариства господарські та/або 

цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з дотриманням обмежень встановлених цим 
Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради та чинним законодавством;

■ ВИЮ1ЮЧН0  за умови отримання згоди та надання представницьких повноважень на підставі рішення Наглядової 
ради Товариства здійснювати безпосередньо або погоджувати іф и здійсненні представницьких повноважень 
(укладення, підписання, змінювання припинення, розривання) господарських та/або цивільно-правових 
правочинів у наступних випадках:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- придбання, розпорядження, відчуження нерухомого майна;
- придбання, розпорядження, відчуження рухомого майна, що належить до основних фондів Товариства на суму, 
що становить або перевищує 500000,00грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 коп.);
- придбання Товариством матеріальних та нематеріальних активів, робіт, послуг порядок розрахунків яких 
передбачає попередню оплату в розмірі, що становить або перевищує 500000,00грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 
коп.);
- придбання та розпорядження будь-якими цінними паперами, їх похідними;
- правочини, які по своїй суті є кредитними, договорами позик, правочинами щодо надання або отримання 
фінансової допомоги;
- правочини за якими Товариство виступає в якості поручителя, гаранта або іпотекодавця;
- правочини в результаті яких товариство видає векселя або передає належні Товариству векселя третім особам.

■ розв’язувати інші питання, які даним Статутом, внутрішніми положеннями Товариства і контрактом на 
управління Товариством належать до компетенції Голови правління.

11.8. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками 
Товариства. Голова правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців протягом З днів з дня 
прийняття рішення. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова правління або за його 
дорученням член Правління.
11.9. Голова правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та 
процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та 
проведення нарад правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та 
комерційної таємниці, яка міститься у документації товариства.
11.10. На підставі рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою. Правлінням, 
Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для 
виконання усіма працівниками Товариства.
11.11. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради 
Товариства.
11.12. Голова та члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які 
завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени правління, які 
голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні. Члени правління, 
які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші 
підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
11.13. Члени правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, 
несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.
11.14. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні 
умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

-  1 5 -



11.15. Товариство має право звернутися з позовом до члена правління про відшкодування завданих йому збитків на 
підставі ' рішення Наглядової ради Товариства. Порядок притягнення членів правління до відповідальності 
регулюється нормами чинного законодавства України.
11.16. Члени Правління надають допомогу Голові правління в організації роботи Правління. У разі відсутності 
Голови правління або неможливості ним виконувати покладені на нього повноваження його функції виконує один з 
членів Правління, якого на це буде уповноважено рішенням Наглядової ради Товариства. При виконанні функцій 
Голови правління уповноважений на це рішенням Наглядової ради член правління діє в межах повноважень, 
визначених цим Статутом, рішеннями вищого органу товариства та Наглядової ради для Голови правління. В такому 
випадку член правління приступає до виконання обов’язків Голови правління на підставі відповідного рішення 
Наглядової ради товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
12.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства та є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства.
12.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості З членів строком до п’яти 
років. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії 
встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
12.3. Ревізійна комісія здійсшоє контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених 
нею перевірок Загальним зборам акціонерів, а в період між Загальними зборами акціонерів -  Наглядовій раді 
Товариства.
12.4. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які 
мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб -  акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається на 
Загальних зборах акціонерів Товариства з числа обраних членів ревізійної комісії, при цьому обраним Головою 
ревізійної комісії є член ревізійної комісії за якого подано більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
12.5. Членами ревізійної комісії не можуть бути; члени Наглядової ради; члени виконавчого органу; корпоративний 
секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії 
не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.
12.6. Члени ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту 
затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З цього моменту 
повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються, при цьому окреме голосування з приводу 
припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальних зборів акціонерів не 
потрібне і таке питання може не включатися до порядку денного загальних зборів акціонерів.
12.7. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.
12.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 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 також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
12.9. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну 
комісію Товариства.
12.10. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати 
скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на 
загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
12.11. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом 
дорадчого голосу.
12.12. Інші питання діяльності Ревізійної комісії не врегульовані даним статутом визначаються у Положенні про 
ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством.
12.13. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором відповідно до 
вимог закону.

13. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
13.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів 
акціонерів відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.
13.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує проценти по 
кредитах банку, облігаціях, а також сплачує відповідні податки та інші платежі до бюджетів. Чистий прибуток, 
одержаний після відповідних платежів, залишається в повному розпорядженні Товариства.
13.3. Напрямки використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів, а зокрема прибуток 
може бути спрямований на:

■ виплату дивідендів акціонерам;
■ створення та поповнення резервного капіталу та на інші фонди Товариства;
■ покриття збитків;
■ на інші виробничі або невиробничі цілі, на розвиток Товариства.

13.4. Товариство не здійснює формування резервного капіталу.
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13.5. Товариство може створювати будь-які фонди. Рішення про створення відповідного фонду, його розмір, 
порядок та напрями використання приймається Загальними зборами акціонерів Товариства з врахуванням діючого 
законодавства та даного Статуту.
13.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерного Товариства. 
Дивіденд виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями 
одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно 
грошовими коштами. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
13.7. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати 
дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
13.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного Товариства встановлює дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж 
через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.
13.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх 
виплати.
13.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку.
13.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або 
нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, шо не перевищує 
шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
13.12. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є 
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

14.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа органів 
Товариства; член її сім’ї  -  чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні 
чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам ґї сім’ї, 
становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім’ї володіє 25 і більше відсотками 
простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи -  разом) та її афілійована особа (особи), акціонер, який 
одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо 
зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній з ознак: 1) є стороною такого правочину або 
є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 2) отримує винагороду за вчинення 
такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину; 3) внаслідок 
такого правочину придбаває майно; 4)бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва 
товариства посадовими особами).
14.2. Посадова особа Товариства та Зацікавлена особа повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих 
інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про 
наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікт інтересів).
14.3. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту 
виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
14.4. Правління зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні 
якого є заінтересованість, зокрема про:

1) предмет правочину;
2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, 
надання або отримання послуг;
4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.5. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про 
правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, або про 
відмову про його вчинення, у  разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, 
Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори акціонерів. 
Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою заінтересованість або інший конфлікт 
інтересів, не можуть брати участь у голосуванні з питань, що стосуються такого правочину.
14.6. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання 
виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається 
простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості 
у вчиненні правочину.
Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про 
особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної 
відповідальності та дострокового припинення її повноважень.
Члени Наглядової ради. Правління та корпоративний секретар Товариства в період виконання своїх обов’язків не 
мають права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які здійснюють діяльність на тих самих 
ринках, що і Товариство.
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14.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, 
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 
товариства, приймається Наглядовою радою. Критерій значного правочину Товариства стосується вчинення 
Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одномоментно, а також 
правочинів, що виконуються протягом певного строку, при цьому для обрахування значення їх обсягу береться 
вартість правочину та вартість витрат (доходів) за таким правочином.
14.8. Правочип, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів) та його орієнтовну 
вартість не підлягає обов’язковому погодженню, але якщо під час його здійснення обсяг витрат (доходів) або його 
вартість наближається до встановленого законом значення. Голова правління зобов’язаний отримати згоду 
наглядової ради чи загальних зборів акціонерів на подальше здійснення такого правочину. Якщо на дату проведення 
загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході 
поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14.9. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від встановленого порядку прийняття рішень про 
вчинення значного правочину.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА
15.1. До відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства належать:

■ відомості про виробництво: собівартість продукції; розмір торговельної націнки; обсяги виробництва продукції; 
об’єми наступних поставок і закупок продукції по строках, асортименту, цінах; поточні і перспективні плани 
виробництва; стратегія підприємства; відомості про контрагентів (постачальників, продавців, покупців, тощо) 
підприємства; відомості про виробниче обладнання; відомості про способи придбання і реалізації продукції 
підприємства;

■ технологічна інформація: відомості про характер та особливості технології виробництва продукції 
підприємства;

■ відомості про управління Товариством: відомості про способи та засоби управління товариством; відомості про 
внутрішню структуру товариства; правочини товариства (договори, контракти, угоди, інші правочини);

■ відомості про фінанси товариства: відомості про систему оплати праці; документи про платоспроможність; 
відомості, що розкривають показники фінансового плану; майнове становище, кількість і вартість товарних 
запасів; відомості про баланс товариства; відомості про фінансові операції товариства; відомості про стан 
банківських рахунків підприємства та операції по банківським рахункам; відомості про рівень доходів 
підприємства; специфіка міжнародних розрахунків; дані про валютні операції і валютні розрахунки; обов’язки 
по дебіторській та кредиторській заборгованості; джерела і розміри кредитів та фінансових, товарних ресурсів 
наданих підприємству, умови їх залучення, використання;

■ відомості про плани товариства: фінансові плани розвитку товариства та попередні та кінцеві показники 
діяльності за формами: аналітична записка, агрегований баланс, план доходів і витрат товариства, бюджет 
витрат товариства, план капітальних вкладень, рух грошових коштів та основних фінансових показників, аналіз 
рентабельності; відомості про плани розширення або згортання виробництва різних видів продукції та їхніх 
техніко-економічних обгрунтувань; відомості про плани закупівель, продажу та інвестицій; відомості про 
розпорядження цінними паперами, що належать товариству;

■ інші відомості: відомості про спеціальність, рівень кваліфікації та місце проживання працівників товариства; 
зміст та характер правочинів (договорів, контрактів, угод, тощо) укладених товариством; відомості щодо 
обладнання приміщень товариства охоронною сигналізацією, місця Ті встановлення та інші заходи, пов’язані із 
забезпеченням охорони товариства; відомості про фінансовий стан, репутацію і інші характеристики партнерів; 
відомості про факти підготовки і ведення переговорів та осіб котрі ведуть переговори; відомості, що були 
отримані в результаті проведених переговорів, включаючи тактику, рамки повноваження посадових осіб по 
цінах, скидках та інше; відомості про заходи, які проводяться перед переговорами; відомості про хід і 
результати переговорів, інформація про ділові зустрічі;

■ інші відомості, пов'язані з виробничою, економічною, фінансовою, управлінською та іншою діяльністю 
товариства, які не становлять державної таємниці і розголошення яких може призвести до заподіяння шкоди 
товариству, спричинити матеріальні збитки і завдати шкоди його діловій репутації.

15.2. Не є конфіденційною інформацією Товариства Статут товариства, посадові інструкції працівників, податкова 
та статистична звітність, що подається до відповідних контролюючих органів.
15.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 
інформацію товариства, крім випадків, передбачених законом.
15.4. Розкриття, надання та оприлюднення комерційної таємниці та конфіденційної інформації здійснюється 
виключно за попереднім письмовим погодженням Наглядової ради товариства.
15.5. Товариство не здійснює надання контролюючим органам, органам місцевого самоврядування та державним 
органам статистичної інформації та інших даних, які не передбачені чинним законодавством.

16. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
16.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на 
основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
Товариством.
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16.2. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати праці та стимулювання праці 
працівників Товариства.
16.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу. 
Кожний працівник товариства має один голос.
16.4. Загальні збори трудового колективу Товариства:

■ затверджують колективний договір;
■ вирішують питання самоврядування трудового колективу;
■ подають на розгляд Правління шляхи поліпшення соціального захисту працівників Товариства, умов праці.

16.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.
16.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним 
законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним 
особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Злиття, 
приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів, а у 
випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади.
17.2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про 
ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу 
між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів 
Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого 
органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними 
зборами акціонерів.
17.3. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.
17.4. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його 
припинення.

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
18.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.
18.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про внесення змін до статуту приймається більш як трьома 
чвертями голосів акціонері, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
відповідного питання акцій.
18.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації і набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної 
реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про 
такі зміни.
18.4. Державна реєстрація змін до статуту товариства покладається на виконавчий орган товариства. Державна 
реєстрація здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів, статуту, викладеного в новій редакції або 
змін до статуту товариства та документів, що підтверджують факт здійснених змін.
18.5. Посадові особи виконавчого органу несуть дисциплінарну (догана, звільнення) та матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству та/або акціонерам Товариства у випадку не забезпечення 
виконавчим органом та/або належним чином уповноваженою виконавчим органом особою здійснення державної 
реєстрації змін до Статуту у встановленому чинним законодавством порядку.

Голова загальних зборів акціонері 
ПАТ «Тернопільський кар’єр»

Секретар загаль 
ПАТ «Тернопі

(І^-і:^ерський І.С.
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