Отчетный доклад
Генерального директора
ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат»
«О результатах финансово-хозяйственной деятельности общества
за 2012 год»

Производственная деятельность
За 2012 год комбинатом произведено товарной продукции на сумму
4 986,4 млн. гривен.
В 2012 году показатель добычи железной руды составил 15,34
млн.тонн (в 2011 году – 14,73 млн.тонн) с содержанием железа магнитного
в руде по факту 23,27%. Производство концентрата составило 6,389 млн.
тонн, + 3,3% к уровню 2011 года.
Фабрикой окомкования в 2012 году произведено 2,31млн. тонн
окатышей, что на 5,1% превышает программные показатели на 2012 год и
на 99,4тыс. тонн больше, чем было произведено в 2011 году. В 2012 году
ПАО «ЦГОК» производил окатыши основностью 0,8 и 0,12. Все
запланированные качественные показатели окатышей выполнены.
В 2012 году концентрат Центрального комбината был признан
победителем Всеукраинского конкурса «Лучший отечественный товар 2012
года».
Социальная политика
Социальный пакет на предприятии определяется коллективным
договором.
В 2012 году работникам комбината были выданы беспроцентные
ссуды для решения социально-бытовых проблем на общую сумму 959,9
тыс. грн., была предоставлена материальная помощь в сумме 332,9 тыс.
грн..
Затраты предприятия по договорам добровольного медицинского
страхования работников и ветеранов комбината в течение отчетного
периода составили около 2,3 млн. грн.
Производилась социальная защита неработающих пенсионеров и
ветеранов комбината через благотворительный фонд «Ветеран» на сумму
более 584 тыс. грн.
Финансирование оздоровления и отдыха работников в 2012 году
составило 6,6 млн. грн..
Всего согласно коллективному договору на 2012-2013 годы,
заключенного между администрацией и профкомом ПАО "ЦГОК", для
проведения культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
деятельности за 2012 год было перечислено на текущий счет
профсоюзного комитета денежных средств в размере 23,38 млн. грн.
В рамках долгосрочной программы социального партнерства Группы
Метинвест с общественностью города произведена комплексная
реконструкция улицы Армавирской на жилмассиве «44 квартал».
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Реализуется ряд проектов в рамках программы корпоративной
социальной ответственности Метинвеста. Это программа «Город – нашими
руками», благотворительная акция «Десант добрых дел», конкурс
«Классные эко-инициативы», и другие.
Экономика
В 2012 году в сравнении с 2011 годом на фоне роста объема
производства, темп снижения производства товарной продукции в
действующих ценах составил 22,4% за счёт падения уровня цен на
железорудное сырьё. Так, снижение товарной продукции в денежном
выражении составило: по товарному концентрату «минус» 902 млн. грн.;
по окатышам - «минус» 705 млн. грн. За счёт объёмов производства рост
составил: по товарному концентрату «плюс» 46 млн. грн.; по окатышам –
«плюс» 122млн. грн.
Чистый доход от реализации продукции, товаров, услуг,
выполненных предприятием в 2012 году, составил 4 880 млн. грн. (75,95%
уровня 2011 года).
Полная себестоимость произведённой товарной продукции за 2012
год составила 3 525 млн. грн., что на 632 млн. грн. больше, чем в 2011
году.
Производственная
себестоимость
1
тонны
произведенного
концентрата за 2012 год составила 389,37 грн., что выше полученной за
2011 год на 9,72%. Производственная себестоимость 1 тонны
произведенных окатышей за 2012 год составила 591,58 грн. по сравнению
с 542,65 грн. в 2011 году. Рост составляет 9,02%.
Сбыт продукции
В 2012 году удельный вес реализации концентрата на внутренний
рынок в натуральном выражении составил 56,18%, что на 2,97% больше,
чем в 2011 году. На экспорт было реализовано на 89,9 тыс. тонн меньше в
сравнении с 2011 годом.
Удельный вес реализации окатышей на внешний рынок в
натуральном выражении составил 67,43%.
Всего на металлургические заводы Украины было поставлено
концентрата и окатышей 2,96 млн. тонн. Общая сумма выручки на
внутреннем рынке составила 2 400,4 млн. грн. Основными потребителями
продукции комбината на внутреннем рынке являются ПАО «Азовсталь»,
ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Енакиевский
металлургический завод», ПАО «ММК имени Ильича», ПАО «ДМК
им.Дзержинского».
Странами - потребителями продукции комбината на внешнем рынке
являются: Чехия, Польша, Словакия, Румыния, Китай, Венгрия.
Всего в 2012 году ПАО «ЦГОК» реализовал железорудной продукции
на сумму 4 879,94 млн. грн.
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Кадровая политика и оплата труда
Среднесписочная численность трудящихся в 2012 году составила
4956 человек.
Основными направлениями работы администрации в области оплаты
труда в 2012 году являлось выполнение обязательств и гарантий,
предусмотренным действующим законодательством и коллективным
договором.
Средняя заработная плата по комбинату в 2012 году выросла на
484,00 грн. по сравнению с 2011 годом, что составило более 10%.
Финансовое состояние
По результатам хозяйственной деятельности в отчетном периоде
валовая прибыль от реализации продукции комбината составила 1,986
млрд. грн. против 3,853 млрд.грн. в 2011 году.
Финансовый результат от обычной деятельности по методу участия в
капитале до налогообложения в 2012 году составил 997,7 млн грн., что в
3,4 раза ниже показателей 2011 года. Чистая прибыль составила 770 млн.
грн.
За 2012 году в государственный и местный бюджеты, социальные
фонды перечислено 781,97 млн.грн.
Задолженность по платежам в бюджет, срок уплаты которых не
наступил, по основной деятельности по состоянию на 31.12.2012 г.
составляет 21,1 млн. грн., задолженности в Пенсионный фонд и по
заработной плате нет.
Охрана труда
Работа по охране труда на комбинате проводится в соответствии с
Законом Украины «Об охране труда», «Положения о системе управления
охраной труда на ПАО «ЦГОК»» разработанного в соответствии с законом
Украины «Об охране труда» и системой промышленной безопасности,
отвечающей требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.
За отчетный период международной компанией «Бюро Веритас» и
ГП «Кривбасстандартметрология» были проведены надзорные аудиты за
состоянием Системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью на комбинате на соответствие стандарту OHSAS
18001:2010.
В 2012 году цехами комбината было запланировано и выполнено 62
комплексных мероприятия по достижению установленных нормативов
безопасности и улучшению условий труда на сумму 47,15 млн. грн. при
плане 24,67 млн. грн. (факт за 2011 год – 41,32 млн. грн).
Общие затраты на охрану труда в 2012 году составили 59,12 млн.
грн. при плане 42,93 млн. грн. (факт за 2011 год - 52,56 млн.грн.), что в
среднем составляет 11 929,29 грн. на одного работника против 10 002,18
грн. за 2011 год.
Финансирование профилактических мероприятий по охране труда,
программ улучшения состояния безопасности, гигиены труда и
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производственной среды отвечает требованиям ст. 19 Закона Украины
«Об охране труда», п.5.6 раздела V «Отраслевого соглашения горнометаллургического комплекса Украины на 2011-2012 гг.».
На комбинате внедрены и действуют 9 корпоративных стандартов по
охране труда и охране здоровья, которые не отменяют требования
действующего законодательства, а устанавливают более высокие
корпоративные требования в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Экология
В отчетном периоде комбинат получил новую версию сертификата на
систему экологического управления ДСТУ ISO 14001:2006. Для
подтверждения
соответствия
указанному
стандарту
ГП
«Кривбасстандартметрология» ежегодно проводит аудит системы
экологического управления предприятия.
Для уменьшения выбросов пыли в атмосферу во время проведения
массовых взрывов в карьерах ПАО «ЦГОК» применяют внешнюю и
внутреннюю гидрозабойки и другие технические и технологические
мероприятия, что помогает снизить выбросы в атмосферу. В частности,
взрывные работы осуществляются с использованием безтротиловых
взрывчатых веществ - эмонита либо украинита, и с применением систем
инициирования взрывов «Прима-ЭРА» и «Нонель». За 2012-й год за счет
выполнения указанных мероприятий уменьшение выбросов пыли достигло
425,63 тонн. Затраты составили 878,6 тыс. грн.
Для охраны водного бассейна Криворожского района на Центральном
комбинате используется замкнутый технологический цикл, позволяющий не
загрязнять водные ресурсы техническими высокоминерализованными
водами.
Применение геомембраны при строительстве защитных сооружений
хвостохранилища позволяет предотвращать загрязнение водоемов
питьевой воды регионального значения путем перехвата фильтрационных
вод в объеме до 3100 тыс. куб.м/год.
Горнотехническая
рекультивация
карьера
№2
(засыпание
отработанных площадей карьера) позволяет ежегодно снижать объемы
размещения отходов. В 2012 году проведены работы по горнотехнической
рекультивации карьера №2 в объеме 7,4 млн.тонн. горной массы.
На комбинате разработана и введена в действие технология
переработки отходов обогащения. В целом, в 2012-м году произведено
832,5 тыс. тонн концентрата из песков. Кроме того, это позволяет
освобождать емкость для складирования, не расширяя площади
хвостохранилища.

Капитальные инвестиции
В 2012 году в модернизацию и обновление оборудования ЦГОКа
было вложено 429,4 млн.грн. Затраты по проектам программы инвестиций
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составили 248,5 млн.грн., в том числе 100,7 млн.грн. затраты на
капитальное строительство. Кроме того, на капитальные ремонты
оборудования, зданий и сооружений в 2012 году потрачено 180,9 млн.грн..
Основные направления капвложений следующие:
- Восстановление и модернизация горнотранспортного оборудования.
В 2012 году согласно этой программы израсходовано 317,5 млн.грн. (в
2011 году - 676,5 млн.грн.).
В этом направлении было приобретено: экскаватор ЭКГ-10, бульдозеры
Komatsu D275А-5 – 2 ед.; автосамосвалы БелАЗ-75131 – 5 ед.; буровой
станок СБШ-250 МНА-32; самоходный проходческий комплекс для шахты
им.Орджоникидзе; автоскрепер БелАЗ 7555В; станки буровые НКР-100МПА
–5 ед.; вагонетки шахтные и др..
- Увеличение объемов транспортировки лежалых песков – 67,5 млн.грн..
- Увеличение
производственных мощностей
перерабатывающего
комплекса и повышение качества товарной продукции.
В 2012 году в данное направление было инвестировано 22,7 млн.грн.
против 74,6 млн.грн. в 2011 году. В этом направлении было приобретено:
базовые детали для дробилок, сепараторов, мельниц МШЦ, конвейеров;
электродвигатели и др. оборудование; проведено капитальный ремонт
обжиговой машины ОК-324 на сумму около 10,3 млн.грн.; проводился
ремонт дробилок, классификаторов, мельниц и др.
- На модернизацию вспомогательных цехов комбината в 2012 году
израсходовано 21,7 млн.грн..

Корпоративное управление и ценные бумаги
По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал ПАО
«ЦГОК» составляет 292 миллиона 952 тысячи 750 гривен, разделенный на
1 миллиард 171 миллион 811 тысяч штук простых именных акций.
В 2012 году органами управления ПАО «ЦГОК» были соблюдены все
требования действующего законодательства Украины в части обеспечения
жизнедеятельности акционерного общества, соблюдения порядка,
своевременности предоставления отчетности в Национальную комиссию
по ценным бумагам и фондовому рынку, в органы государственной
статистики.
Нарушений порядка и сроков предоставления отчетности и особой
информации согласно с нормативными требованиями не было.
По состоянию на 31.12.2012 года акции ПАО «ЦГОК» согласно
данных сводного учетного реестра распределены следующим образом:
- физических лиц
(1 712 чел.) 3 355 075 шт., что составляет 0,29 %;
- юридических лиц (61 лицо) 1 167 432 770 шт., что составляет 99,63 %;
- эмитент (ПАО «ЦГОК») 1 023 155 шт., что составляет 0,08 % от уставного
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капитала.
В 2012 году было проведено 1 общее собрание акционеров
Общества - 19 апреля 2012 года.
На годовом общем собрании акционеров 19 апреля 2012 года были
приняты решения об утверждении финансовой отчетности общества за
2011 год, о распределении прибыли по результатам деятельности в 2011
году, принята новая редакция Устава Общества. Кроме того, были
прекращены полномочия члена Наблюдательного Совета Общества и
избран новый состав Наблюдательного Совета.
На протяжении 2012 года денежные средства, направленные на
выплату дивидендов, выплачивались путем перечисления на банковские
счета акционеров либо наличными в кассе комбината. Кроме того, в 2012
году ПАО «ЦГОК» продолжало, также, выплату дивидендов за 2002, 2004 2011 годы.
Согласно принятых решений и в соответствии с требованиями
действующего законодательства была зарегистрирована новая редакция
Устава ПАО «ЦГОК» и внесены соответствующие изменения в Единый
государственный реестр юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей.
В 2012 году согласно требований ст.68 Закона Украины «Об
акционерных обществах» ПАО «ЦГОК» осуществил выкуп собственных
акций в количестве 1 023 155 штук у акционеров (физических и
юридических лиц), которые зарегистрировались для участия в общем
собрании акционеров Общества 19 апреля 2012 года, проголосовали
«против» принятия решения по вопросу повестки дня собрания о
предварительном одобрении значительных сделок, которые могут
совершаться Обществом на протяжении одного года со дня проведения
указанного собрания акционеров, и подали письменное требование о
выкупе всего количества принадлежащих им голосующих акций.
Перспективы развития
Приоритетными направлениями деятельности комбината в 2013 году
для нас остаются: повышение эффективности производства, обеспечение
высокого качества продукции, безопасный труд сотрудников.
В 2013 году запланировано :
24,71 млн. м3
15,4 млн. тонн
6,15 млн. тонн
2,25 млн. тонн

Произвести вскрышных работ
Добыть руды
Произвести концентрата
Произвести окатышей

Размер капвложений ПАО «ЦГОК» на 2013 год составляет 329,4 млн.
грн. с НДС.
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Из них финансирование капитального строительства 85,4 млн.грн. с
НДС. Наиболее крупными проектами капитального строительства плана
2013 года являются:
1. Разработка железосодержащих песков (новая область) - 1 этап – 22,4
млн. грн. с НДС;
2. Расширение хвостового хозяйства – 32,5 млн. грн. с НДС;
Финансирование техперевооружения на 2013 год предусмотрено в
объеме 63,7 млн. грн. с НДС. В том числе планом предусмотрено
приобретение:
- экскаватора ЭКГ-10 на сумму 36,2 млн. грн. с НДС;
- бульдозера CAT D-9R на сумму 5,4 млн. грн. c НДС;
- бурового станка СБШ-250МН на сумму 8,9 млн. грн. с НДС.
На 2013 год объем финансирования на производство капитальных
ремонтов по всем видам оборудования, зданий, сооружений составляет
180,2 млн. грн. с НДС.
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Отчет
о работе Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«Центральный горно-обогатительный комбинат»
за 2012 год
Действующий состав Наблюдательного совета Общества был избран на Общем
собрании акционеров 19 апреля 2012 года в количестве одного юридического лица –
акционера - Частной компании с ограниченной ответственностью Metinvest B.V.
(Нидерланды).
Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в пределах компетенции,
определенной

действующим

законодательством

Украины

и

Уставом

Публичного

акционерного общества «Центральный горно-обогатительный комбинат», утвержденного
решением общего собрания акционеров 19 апреля 2012 года (протокол №1).
В

отчетном

периоде

Наблюдательный

совет

организовывал

работу

по

представлению интересов акционеров в период между проведением Общих собраний и в
пределах своей компетенции контролировал и регулировал деятельность исполнительного
органа Общества – Генерального директора, в том числе осуществлял контроль
выполнения Генеральным директором решений Общих собраний акционеров Общества и
Наблюдательного совета.
Согласно п.16.9.7. действующего Устава ПАО «ЦГОК», в случае избрания
Наблюдательного Совета Общества в составе одного лица, все решения Наблюдательного
Совета принимаются таким лицом единолично и излагаются письменно. Решения
Наблюдательным советом принимались ежемесячно как по инициативе Генерального
директора Общества, так и по инициативе Наблюдательного совета.
На протяжении отчетного периода принято 20 решений Наблюдательного совета по
вопросам, относящимся к его исключительной компетенции. Вопросы, рассмотренные
Наблюдательным советом, можно отнести к таким основным направлениям:
1. Вопросы, связанные с заключением сделок, направленных на реализацию
программы капитальных инвестиций на 2012 год, и списанием основных средств в
рамках поддержания Программы капитальных инвестиций.
2. Вопросы, связанные с корпоративным управлением, в том числе утверждение
годовых

результатов

финансово-хозяйственной

деятельности

дочерних

предприятий Общества за 2011 год; избрание Генерального директора Общества и
утверждение условий трудового контракта с ним; внесение изменений в договор с
хранителем.

1

3. Вопросы, связанные с привлечением аудиторских компаний для проведения
аудиторских

проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

Общества;

привлечения субъекта оценочной деятельности и утверждение условий договоров с
ними.
4. Вопросы,

относящиеся

к

текущей

деятельности

Общества,

в

том

числе

предоставление Генеральному директору разрешения на заключение договоров
аренды основных средств, договоров дарения, получения займов, предоставления
поручительства по обязательствам третьих лиц; договоров на срок более трех лет;
утверждение организационной структуры Общества; выдача доверенностей и др..
5. Вопросы, относящиеся к

деятельности Общества в области корпоративной

социальной ответственности, в том числе предоставление Генеральному директору
разрешения на заключение с Криворожским городским советом договоров о
выполнении или финансировании работ по благоустройству Жовтневого района
города Кривого Рога.
6. Вопросы, связанные с внесением изменением в Коллективный договор, в том числе,
дополнение приложений 2.1.2 и 3.1 к Коллективному договору профессиями
работников Петровского карьера, ГТЦ-1 и шахты им.Орджоникидзе для получения
доплат и права на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и
тяжелыми условиями труда; предоставление Генеральному директору разрешения
на предоставление беспроцентных ссуд работникам комбината.
Согласно принятым Наблюдательным советом решениям по рассматриваемым
вопросам, Генеральному директору Обществу выдавались соответствующие разрешения и
поручения, которые выполнялись надлежащим образом.
По

итогам

2012

года

Наблюдательным

советом

Общества

рассмотрены

все

поступившие вопросы, по которым приняты соответствующие решения.
Отдельно следует отметить, что в отчетном периоде Наблюдательный совет
осуществлял оперативный контроль над реализацией принятых решений и получал
отчеты исполнительного органа Общества о состоянии их выполнения, а также давал
рекомендации в отношении хозяйственной деятельности Общества.

Член Наблюдательного Совета Частная компания с ограниченной ответственностью
МЕТИНВЕСТ Б.В.

в лице

_____________ И.Н. Сырый
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Додатек до Положения (стаедаргу) бухгалгерського обяжу 2 "Баланс"
КОДИ
Дата (рж мшящь, число) 2013 (01 |01
Пшприеметво
ДУБЛИНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО0190977
ж еДРПОУ
ЗБАГА ЧУ ВАЛ ЬН И И КОМБ 1Н АТ "
1<рШ|Й(; ДШПРОПЕТРОВСЬКА
заШАТУУ
Ор! ашзашйно-прввава форма госпоаарювания
Акшонерне товариство
за КОПФГ
Орган (Ивриивм» Р«риишш
6544
за СПОДУ
Вия екеиомгчно! яишьноет!
Добування илпних р\<л
ж Ю8ЕД
07. 10
Середня юльюегъпрашвнитав
3015
Одйвиш шмфу: тис грн.
Адреса
Жовтдавий р-н, м. КРИВИЙ РП . ДШШЧШКТРОВСЬКАобл., 50068
Складено (зробити позначку "V" у вцшовщюй клшшш)
за положениями (стандартами) бухгалтереького обл!ку
» мйкнвродяими стандарггами фшвксова! звткх?п
V
БАЛАНС
т
51 грулня 2012
р,
Форма ЙН
:КоазаДКУД|
1801001
На початок
Код
На кшець
Л К Т 11 В
рнлч-я
звгпюго оершду
1в1тного иерюдс
1
2
3:
4
I. Необорогш кктппн
Р^йЦшьн. активи:
(
ялишкова варпс-гь
ОШ
34М25
перв!сна вартють
01 1
47325
накопичеиа змортизацш
012
!?' 197
)
(
!3'200
) [
Незавершен! кагатальн! швес'нщн
020
3629 17
312992
Осковн! засоби
залишкова варт1сть
« 030
3'223'345
ЗЧ4Т377
первюна варпсть
631
4'148'480
4'593'510
зное
032
(
925135
) (
Г445-933
)
ДовгоотрокоЫ б1олог!чн1 активи:
справедлива (залишшва) варпсть
035
первюна вартеть
036
037
накопичена амортизация
1
"
) (
)
Довгостроков! ф1найсШ1 швестищ:
яю об;нков>тотьоя за методом участ! в каптал!
шших пщприсмств
040
П19
104
4'004
шпи фшансов! швестишУ
045
35
Довгострокова деб!торська з8борговаи!сть
050
953
749'315
Справедлива (залишкова) вартють шввстицШксн нерухомост)
055
Псршсма варпсть (нвестищйно? нер>-хомост!
056
057
Зное швесгишйно! мерухомостч
(
) (
•
)
Вщсгрочеш податков! зктиви
060
47'941
107*394
065
Гудвш
1нш) иеоборспчи активи
070
1 'удв!л при конеолшацп
I
075
4'347'975
3'6?4'404
Усього 31Э рочд1:к>м I
I
080
П. Оборч) Н1 ак'НШИ
Виробнич] запаси
100
159'673
179*822
Поточш б:оло! >чш активи
ПО
Н«аверш«не виробництво
7'252
120
4'334
Готова продукция
130
4'830
ЗЭД1
Товари140 1
35'Ш
119
ВексеЛ! одержан!
1 ^0
ДрЩ{Юрська заборговаи!сть м говари, роСхли. ПОСЛУГИ:
160
4'340'901
чиста реалетшйиа вартють
2'232'620
первюна вартють
161
2-232'851
4'34Г182
• ЗРШ^рв сумн?ь!-!их борпа
162
23!
•-)
(
2И
) (
Деб1торс1>ка заборговашеть за розрахунками:
з бюджетом
54
390*735
за пиданими авансами
180
276'873
12'799
3 нарахованих дохояш
190
13 внутршшх розрахункш
200
6'? 16
1 Г605
210
166347
1нша пвточна деб|торська заборговашсгь
166' 106
220
!0'219
Поточю фшансов! швестиш
3*969
Грошов! кошги та Ух екв1валейти::
230
П37
в нащональтй валют!
17'292
7
V ТОМ)' ЧИСЛ1 В КаС1
231
8

ш

1?а

в Ш036МН1Й валют!

240

: Ж Ш СтборОТН! &1СГИЙИ

250

Усього за роздшом II

260

III. Вктрати май6\тн1Х пер1од!в
П'.Необороччн актив» та групп вибуття
Баланс

27 Ц
2?5

280

УгШ

утят

179
27
»'728'336

48'!24
3'055'271
146
25
7'403'4П

:

*<

Пасив

рялка

На початок
зв!тного п«р!оду

2

3

На к! не ць
звп'мого периоду
4

300
3!0

25*2*953
-

2Ш53
-

1Сод

1
I. Власиий кагптал

Статутний каппал
Пайовий капитал
Додатковий шсладений каштал
1нший додатковиЙ каттал
Резервний кагптал
Нерозподшений прибуток (непокритин збиток)
Веоплачений киттал
В и: (учений каттал
Накошгчена курсов» ршшця
Усього за розяшом I
Чаетка меншоет)
П. Забезпечедня майбупш витрат 1 платеж!в
Забезиечеиня випяат персоналу
1ш.ш забезпечення
Сума страховик резервов
Сума чисток псрестраховиюв у ешаховпх резервах
Залишок сформованого призового фонду. п.к> г «для гас шшдап
| переможшм лотере!
| Залишок сформованого резерву на виплпту джек-поту,
не забезпеченого оплатою учас'п у лагере!
2
Щльове фшавсуванга

ЗШ)
330
МО
350
360
3 70
173
380
385

Уеього за рошлом II
III, ДовгострокоЫ зобов'язания
Довгостроков! кредит банив

Г727'5!9

1'48 1*923

73'238

1 73238
1'629'677

.У И Т 100

С
(

*
-

)
)

8284

(

С 1"\ * А'О'Т А
Г) .4. \ У О 4У

3'4«9'507

•

400
410
415

22'378
160364

416
4П

-

"

*

418

"

*

420
430

182'942

2()0 722

Г297

119*975

-

-

440

21 '«02
Г78'920

-

1

1тш довгостроков! фщансов! тобов'ячанмя

450

ВщстрочеН! ползтков! зоб!.>в'яза!н-;я
Усього 1я роздшом III

460
470
480

Г2*7

IV. Поточш зобов'язпння
Короткостроков! кредити бащаа

500

-

Поточна таборгован1сть г>а довгостроконимл
зооов'язаинями
Вексвл! видан!

510
520

913

^

З'ЙЗЗ

2*976

530

833'5 ! 1

З63'%4

540
550

102

39*576

з оюджетом

93'845

2Г144

з по-Зйбюджетних нлатеж'ш

560

, -

1нш1 довгострокош ;кдх!в'«ання

;

:

Кредиторська заборговашсть за товар», роботи,
ПОСЛУП1

Поточи! чобов'язаиии за розрахунками:
з одсржаких аваясщ

Р!

••а с I рахунання

-5»
/90
/600

з оплати пращ
3 учисникамк
п внутршлпх ролрахунк-ш
Зобов'язання. пов'язан! з нооборотнимн активами та трупами вибуття,
угримуванимн для продажу
/
1нш! поточи! :юбов'я'лания

/

Усього за роздшом IV

/

V, Доходи маГшутщ* икр'акдв

/

Баланс
'

-

б' 11.9

паз:

6'299
12'038

2'360'807

3'109!035

605
610

2Г315

62Й

Э'333'287

630

-

640

8'728'ЗЭб

.

„

58181
3'613'213

•

Визначае'!ЪйЯ 8 порял^гу'. встано&л0нс^г\ снецшльн^ мюшкни'.Ж'-'кнм пен!] ^;1ьни ^ органом '<икоиг1йЧО1 !^!а;ЕИ у га;п:п а ш г и о 'ИКН.
3 рядка 420 графа 4 Сума блшодп'шй! довомоги (421 )
^М»!».

КерЬвадк

Кривуля Владислав Миколайович
На'Нма Артем Серпйович

Голойний бухгалтер

^^

'

7'403'417

)

до Положения (стандарту)
бухгалтерского облш\' 3

кода
3 1

Дата (рщ, мюяцъ, число) 2 0 1 2
Гйдприемстао
ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИМО- за СДРПОУ
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБШАТ"
Територтя
ЛН1ПРОПЕТРОВСЫСА
за КОАТУУ

00!90977
1У ЮЗ6600

за СПОДУ

6544

заКОПФГ
за КВЕД

230
07,10

Орган! защйво-правста
форма госшдарюва имя
Акшонернетодариотво
ЗЙИЯИВДЮтчнш д>яльшет$
Добуванш зшпзних руд
Складено (зробети позначку "V" > вштовщшй кяшиац);
за положениями (стандартами) бухгалтерського облгку
за мхжнародкими стандартами фшанеовсм звгоюсп
Одишщя вишру:
тис. три.

ЗВГГ ПРО Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТЕ!
.
Рис 2012
р.
Форма N2 КодзаДКУД
I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
1
Доход (виручка) вщ реал1зацн продукт! (товарт, роб1т,
послут)

111

Податок на додану вартшть
Акци-}ний ,;.бф

015
020

1нш1 вирахування з доходу

025
030

Чистий доход (виручка) вщ реал1защ1 продукт!
(товаров., робгт, послуг)
Соб1варт1сть реализовано! продукщТ
(товар1в,роб1т, послуг)
Баловни:
прибуток
ЗОиток
Гнш1 операшйш доходи
у т.ч. дох1д в!д перв!сного визшшня б1олопчних актив !в 1
ещьськогоеподарсько! продукцн, одержаних унасл!док

За ЗВ1ТИИЙ
пер«оа

Код ;
рядка
2

060

4
7'385'385

4804)88

) (

-

) (
) (
) {

-

4'879'935
(

050

055

3
53604)23

(
С

035
040

За попереднш
период

(

С

1801003

2'893'426

960'542

-

)
)
)
)

6'424'843
) (

1'986'509

2'57Г816

)

3'853'027

(

417'584

) (

5'086'845

)

(
(
(

64'867
566*262
467*540

) (
) (
) (

63'852
259*207
5'126'455

)
}
)

061

СШЬСЬКОГОСПОДарСЬКО! Д1ЯЛЬНООТ1

Адмнлстрптивш вшрати
Витрата на збут
1нш1 пперашйн! в>прати
у т.ч. витрати вщ перв!сного визнання бюдопчних актив:в
сшьськогосподарсько]' пролукш!, одержаних унаслщок
сиьськогосподарсько! дшльшсп
Финансов! результати в!а ыщштпш цш:имвсп;
прибуток
збиток
Доход вщ участ! в кагатат
1нш1 ф1нансов1 доходи
1нш1 доходи '
Ф1нансов! витрати
Втрати В1д учасп в кагптал»

070
080
090
091

ШО
105
ПО
120

1'305'424
(

130
140
150

(
(

3'490'358

-

) (

Г075
2Г729
291 '940
Г604

)• (
) (

590

4'344
22'964
1716
30'445
3'661

)

)
)

»**.

!

1шш витрати
Прибуток (збиток) ви виливу 1нфляцп на монетарш статп
Финансов! результата вхд звичайно! дипьносп
до оподаткування:
прибуток
збиток
у т. ч, прибуток вщ пригашено» доялъност! та/або прибуток
вщ переошнки необоротних активш та групи вибуття
унзолщок припинення дьчльносп
у т. ч, збиток вш пригашено!' Д1яльнос"п та/або збиток вш
переошнки необоротних активге та групи виб>тгя
унасл!док припинення тяяьмосп
Податок на прибуток вщ звичайнсй' шяльносп
Дохад з податку на прибуток вщ звичайноТ д!яльност1
Фшансов! результати В1Д звичайно» дялъносп':
прибуток
збиток
Надзвичайш:
доходи
витрати
Податки з иадзвичайного прибутку
Частка меншосп
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення материального заохочення

1

2
160
165

{

170
175

(

3
37557
-

997'717
-

) (

4
50'188
.

) (

3'435'088
-

)

) '(

-

)

176
177
180

1

185

-

2.27640
-

-

1

190
1 95

2'599'!45

770 077

200
205
210
215

(

-

.) (

-

)

(

-

) (

50
-

)

) (

2'599'195
-

)

220
от<;

(

226

770*077
-

3 рядка 130 1рафа 3 Дохи, пов'юзннн з бдагадйною допоыогою (1311

II. КЛЕМЕНТИ ОПЕРАЩЙНИХ ВИТРАТ
Код
За зштний
рядка
нершд
Н я именуй аш 1 я н окаи 1 и к а
1
2
3
Г94Г919
230
Материал ьш затрата
2864504
240
Витрати на оплату пращ
250
КШ13
Вщрахування на сощальга заходи
561737
260
Амортизация
270
769' 112
1шш операщшй витрати
280
3'666'255
Ралом

~

З.а яонереднН)
оершд
4
]'765'870
283'827
107438
486' 165
451754
З'Ш'054

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В Г1РИБУТКОВОСТ! АКЦ1И

Назва статп
1
/
Середаьшлчна к^льюсть простих акшй
/
("кориговаиа середньор1чна К1.льк1сть простих акшй
/
Чистий прибуток (збиток) на одну
/
прост.-' акцно
/
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
/
одну просту акшю
1
Див)денди на ОДНУ просту акшю
~ 1
Ксрюник
Головиий бухгалтер

)

; Ж«л
/видка

За звпний

2

3
117.1269005
1171269005
0,6574?

За пооерсдн1й
пер10д
4
1171811000
1171811000
2,21810

0,65747
-

2,21810
2,13678

зоо
310
320

330

зад

ПС])10Д

Кривуля Владислав Миколайович

Доаатох

до Положения (стандарту)
бухгалтерського обдйсу 4
рЦС, М1СЯЦЬ, ЧИСЛО)

ПУБЛ1ЧНЕ А.КЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЫШЙ КОМБШАТ"
Тсриторы
ДНШРОПЕТРОВСЬКА

2012

КОДИ
12
00190977

заСДРТОУ
за КФАТУУ

Оргшшашй но-прввова
форма 1 всподарювання

Акщонерме 'говариство

Вид економ!ЧНО1 дильносл

230

•ж.КОГШ"

Добування залвних. рул

за КВЕД

07.10

Сюмдвно(зробити позначку "V у виповшнш клпинш):
за пЬяожениями (стандартами) бухгал.терсы«»1ч> облаку
за м!жиародними стандартами ф]нансово'| Зй1тност1
Одиниця вим!ру:

тис. Щ1К.

ЗВ1ТПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТ1В
за
Р!к2012
р.
а N> Код за ДКУ Д

Стаття
1
I, Рух кошт1в у результат! оиерацшно'1*

1801ОСЧ

Код

За звггний перюд

За аналопчний
перюд
попереднього рокл-'

2

3

4

010
015

8'04ПЗО
67*905
5*308
269
Г246
Г961

Д1ЯЛЬНОСТ1

Надходжеиня в!д:
Реап1задй псродукцп (товар!в, робгг, гюслуг)
Погашения вексел!в одержаних
Покутив 1 замовниюв авансов
Повернення аванав
У станов банив вщсоткгв запоточними рахунками
Бюджету податку на додаиу варпсть
Повернення 1нших податк!в 1 збор!в (обов'язкових
платеж1в)

040

6748314
161 '695
264'500
229
-

045

78

Отримання субсидий, дотащи
Цшьового фшансування
Боржниюв неустойки (штрафов, пен!)
1нш1 надходження
Витрачапия на оплату:
Товарш (роб^т, послуг)
Аванс1в
Повернення аванав
Працшникам
Витрат на вщрядження
Зобов'язань з податк>? на додаиу вартють
Зобов'язань з податку на прибуток

050
060

-

070
080

288
17483

Вщрахувань на соц1альн1 заходи

125
130
140

Зобов'язань з шших податтв 1 зборт
(обов'язкових платеж1в)
Цшьових внеск1в

020

030
035

090
095
100
105
ПО
115
120

'
486'555
19792

Г129

)(
)(
)(
)(
)С

3*978471
Г979'456
9
226'230
2'011

1

)(

С

658*733

)(

18
932762

)
)

(

Ш'963

)(

(

123'234

)(

144'981
12Г692

)
)

(

-

) (.

-

)

{
(

I '832781
2' 150*951

(
(

13
237300

(
(

.

)
)
)
)
)

1

]

1нш1 витрачання
Чистий рух коштш до надзвичаиних подш
Рух кошт1в вщ надзвичаиних подай
ЧИСТИЙ рух КОПТИВ ВЩ ОПераШЙНО! Д1ЯЛЬНОСП

2

145

(

.150

3
82'800
1 '951 '682

)(

4

;

104361
П34Ч75

)

1Ш

-

170

1 '951 '682

1!134'475

180
190
200

14'60В
-

2'579
-

210
220

_

II. Рух кошт^в у результат! швестицш'но?
Д1НЛЫШСТ1

Реад1зацш:
фшансових швестйщй
необоротних актив!»
майнових комплексов
Отриманг
вщсотки
дивщенди
]нш1 надходження
Придбання:
фшансових швестищй
необоротних актив 1в
майнових комплексов
1нш1 платеж!
Чистий рух копгпв до надзвичаиних под! и
Рух коштш вщ надзвичаиних подш
ЧИСТИЙ руХ КОШТ1В ВЦ ШВеСТИЩЙНО! ДШЛЬНОСТ!

*!'.

-

230
240
250
260

270
280
290
300

-

(
(

314'885

)(
)(

35
146796

)
.)

(
(

(300*277)
-300'277

)(
)(

(144'252)
-144'252

)
)

III, Рух кошт!в у результат! фшяисовоХ
Д1ЯЛЫ10СТ1

Надходження власного кашталу
Отримаж позики
1нш1 надходження
Погашения позик
Оплачен! дивцгенди
1нш1 платеж!
Чистий рух коштш до надзвичаиних поди/
Рух кош'пв вщ надзвичаиних подш
/
Чистий рух кошт1в в!д ф1нансово! д!ядьуЬст!
Чистий рух кош'пв за звиний пер!од /
Залишок КОШТ1В на початок року
7
Вплив зм1ни ватютних курив на зали иок коштш
Залишок кошт^в на инець рО№
КЧойнаш

1
Г
..

Головивй .бухгалтер

310
320
330 ._
340
350
360
370
380

390
400
410
420
430

(
(

-

-

ГШ95

— -^
1'758'505
8'284
(1'646'894)

.

(
)(
)(

-1 '646'894
4'511
44'976
(226)
49761

982'835
'

(982*835)
-982'835
7'388
37'497
91
44'976

Кривуля Владислав Мвколайовнч
ишщшш та ороващв)
Найма Артем Сергшович

>
)
.)•

Додаток
до положения (стандарту)
бухгалтерського облику 5

коди
2012

<, мшяць, число)
Пщприемство:

П^БЛГЧМЕ ЛКЩОНБРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЫШЙ
КОМБИНАТ"
ДИШРОПЁТРоесьКА

»€ДРПОУ

Територм:

за КОАТУУ

Орган державного упракшныя:
ВИД еКОНОШЧНО! ДШЛЬНОСП:

Акшонерне товариеи»

230

за КОПФГ

07.10

за КВЕД

Добувшня 1аягтт руд

31

1211036600
6544

заСПОДУ

Оргагазашйно-правова форма господарювання

12
00190977

Складен о (зробитн позначку "V" у вцтогидшй клтшщ):
за положениями (стандартами) бухгаятерсысого об»«у
за мЬкшродюши стандартами финансово! зштносп
Одш-шия внм!ру:
тис. грн.

V

Звп про власмий капитал
за
Р!к2012
р.
Код 1а ДКУД

Форма Кв4

С'Г'атг'я

К
о

1шшш
Дода'1ковий
Резервний
в кл адский додатковий
каттал
кап!тал
кап'гтал

Ста гутний
каштал

Шйовий
капггал

2

3

4

5

6

ОН)

292'953

,

.

020
030
040

-

_

д

1
Зллшиок на початок
року
{Соригування:

Нерозпод!лений.
прибуток

Неоплачений
каштал

Вилучений
капитал

7

8

9

10

1727*519

73738

3'1 17*100

,

-

-

*
-

-

-

-•

1727519

73'23§

У 1 1 7' 100

*•

Накопичена
курсе ва
_г)!зниця
10.1

Раюм

11

,

З^Ю'ЙК)

-

%

«.
-

**

•ж

Зм1На обЛ1КОВО1

политики
Виправлення помилок
1НШ) ЗМ1ИИ

Ско р и!"ова и ий залп050 . &2Ч&
шок на початок року
Переошнка актив!в:
Доош'ика основних
засобт
060
У шика основних
:%:
засобт
1 070 (
> (•

*••

5'210'ИЮ

-

а*-

-..

^ -

}

(

. « • ' . ',1 1.

-:...

...1 Г

А:.. I

1

,.-

(

)

^

^

(

^

.- 1 1^/:':> :

)

I
Дооц! ика нс'и вер шеного €уд)вмицгва
Ущнка незавершеного
будавиицтва
Дооцшса нематер1алъиих актив! в
Уцшка немате р^алъких аеттшв
Використання доощнки
необоротних актив! в
Чистин прибуток
(збигок) за зв5тний
першд
Роз под !л прибутку;
Виплати влашикам
(днвщенди)
Спрямування ирибунсу
до стаплгного каштану
В!драхування до
резер ы-юго капиталу
Сума чистого прибутку,
надежна до бкщкяу

2

3

4

080

.

.

090 (

-

100

.

110 (
120

-

)

)

»

(

(

-

§

'

,

)(

-

.

.

:: ) (

-

""

6

-

?

.

)(
)С

-

.

-

(245'596)

.

)

(

-

)

(

8

9

10

_

.

.

-

)(

.

.

)

(

*

-

)

(

•»

2464 12

)

(

:
"

)

С .. ,

)(

-

1.1

10

«.

5

)(

-

)(

)

(

-

)

.

.

~

-

)(

V

816

)

130

770*07?

770<077

140

( 2'503'912 )

( 2'5()3'912)

150

(

-

)

С

-

)

.

160

.

.

.

.

ВЩПОШДНО ДО

законодавства
Внески учасниств:
Внески. до кагаталу
Погашения заборгованост» з кагаталч'
Сума чистого прибутку
на створення
спец! алышх (щ льових)
ФОНД 1В

Вил у чем ня кагиталу :
Викуп акцш (часток)
Перепродаж викупленихакадй (часток)
Анулювания викуплених анщй (часто*^

170
180

.

190

.

.

.

.

.

•*;

•9-

220

.

2Ш €.,

-

,
)

як

^.

».

.**>.

.

».
^

200
210

.

.

4»

—

.
1*»

,-•>

^

.

М'.

:*:

•ш

•».

*

(8'284)

*.

^

•;А

(8*284)

™

•

-у'

;

^

С

-

1

1
Вилучення частки в
катташ
Змшшення номинально! вартосп акцш
1нш! змши в капитал!:
Списания невщпжодованих збиткш
Безкоштовно отримаш
актив и
1нИП ЗМШИ

Разом зм!н в каппга.ш
Залишок на кшець
року

2

4

1

240 (

-

)

250 (

-

)

:

м

6

1

8

'Я

10

10

.

.

.

.

,

.

.

/

.

.

292*953

,

,

.

260
270
280
290
300

5

/

<

^:

.

.

-

(245*596)
1 '48 1*923

.
73*238

>
.
(Г48.7Ч23)
1'629'677

.

.

-

(8284)
(8'284)

„ ,

Кривуля Владислав Миколайовнч
(прйвище)
Наз!ма Артем Ссрпйович

ЕСер!внпк
Головний бухгалтер

(пргшище)

'•

; --

-, , - .

.
-

11

С

-

)

(

-

)

(

-

)

.
-

(Г74ГЗОЗ)
3'469'507

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М|шстерства фшавсш Украши
29.! 1.2000 N 302 (у редакцй накачу Мшгстсрсчгва фшаимв Украши
тд 28.10,2003 N602)

Коля
Дата (рис, мк-ниь,чвсл<|) 2012
Паднртемспю

ПУШНЧИЕ АКЦКЖЕРНЕ ТОВАРИСГВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬКИЙ КОМБ1НАТ"

ад СДРНОУ
ча КОАТУУ
ча СЛЮДУ
за КОПФГ
м КВКД

Орган державного унравлшня
ОргяпгЬацшно-правова ферма господа рювания
Акщомерне говаристгю
Вид екоиом1чяо1 дйяльносп
Добування *и(Ьних руд
Одшвщя вдапру: тис.гри.

|
12 ~|
00190977
1211036600
6544
2.10
07.10

31

приматки до РИНО! ФИНАНСОВО! звггносп
•ш _

2Й12_

ршс

Форма №5

КодзаДКУД

I. Нематер'шгьш акпгиви
Зшзйикж на

Переошика
(доошнка •*-,
унднка -)
накопинервюно!
(переоцепенс!'
нено!)
аморги-

початок року
11смате]:йш11.Нйх

Код
ряд-

ак( ИВ1В

ка

Групи

I

Нрокц г<О|ЧК'-1у|(ания
прироямнмй ресурсами
Права К';>рисг^'н.г!1-И1й
Майном
Пргша на комершйю
почначення
Права на об'скти
про мнслонси власйЙСТ!:
Авторське правота
сум!Ж.н) з ним права

НадМвШ»
псрисна
(переошнена)
вирпсн»

2

ею

2<Й!й

иакоиичеиа
амортиЯ.ЦШ

4
818

ЙйрТОСТ!

'МШП

б

7
"

5
.

'

«2(1

"

"

0.»

'

'•""

040
«50

"Я р№

го???

Ьр

"

*

'

'

1235-4

401

• 'ш
*

«•5*Ю1ч. ив*и

церюсна
(»ереоц|нена)
варпсть
8

'

"

'

060
070
6?
28
1нш1 исм!ггср1алып актнаи
И
13200
47325
Разом
шо
090
Гудвш
•з рядка 080 графа И
вар петь нем*геерш1ьник ак1:ив1в, шодо яких кнук обме«сипа
1ШрТЮЧ Ь (')ф(' рмлвних у -«ставу нематершльикх актив 1
варпсгьст»
ИВ1Й

•з рядки №ЦВ>- гр«ф> I

Ви6у;юза р!к

'

накопкчена
ам'ортиззщя
9

Нараховано
аморти'.ин» -ш рш

Вт рати
ей г*меншснпх
юрисгекп
К1 р!ь

"

10
1400

"

"

И

накопи»

(нерео-

ЧСНО1

(ЙНСНО!)

амор1'н-

вари'ост!

ИЦЙ

12

13

"
"

'

™

"

"

"

9

9

2582

1

1

25

10

10

4007

.

(1ерВ1СНШ

™

~

права власиосп

1иш1 чмшича
ргк

*"

,
*

*
,

0*1)

-

(082)

"и '

(083)

-

•я*»

першсна
(переоценена)
варпсть
14
26483

накопичена
анортнМЦ1Я

15
2218
"

"

"

21167

14927

105

47755

Ш
17197

-

•

"

•

-

"
"
"

Залииюк на
кшсць [Х>к>-

-

"
•
-

"

•

И, Основщ зясоби
Групп

Код

йсвсиних

р«я-

зйсобш

ка

Залшшж на

НадШ-

Иереошнка

початок року

вцю

(Дооцгака * ,
уц1Ика -}

ча рш
пер»!Снз

(пях»

аерН1С~
КО1 (пе-

»иое

иоргмсца
зносу

( 1К1Ч--

Нарахо

В грачи

вано
амор-

*^д "
:!,мен-

ппацч
11!0в

"Л р]К

оцшема)

р«<зш~
«еноГ)

ошнена)
варлсп,

Внбуло та р!К

1НГО1 ЗМ1НИ

'Ьлишок на

лар»к

к-|Н-.:Ц[, [чял

тсння
корис-

НО1 (пе-

иост!

реощ-

[[«{ИНС-

вартосп

йершска
(переоЦ]нен;1)

ПСрВ1С1ГЭ

»носу

(пере-

?нос

ошнена)
усдрпсп.

Нсно»)
пар ю-

8ар11СП>

УЧ»М1.'ЧИСЛ1

о держа! ц 'а ф|йан-'
еойою орскжно
зное

перелаю в оператнпну орсиду
ПврВ1С1М

зное

(нерспцшена)
варпсть

Вй|?1НЛЬ

*Я\

1

2

3

ЗеийЛьн» Шляпки

Ш(

951

ЪшестицШиз

1«

4

5

«'

7

К

9
*

Ш

Ж5»

20346

1.2

13

»4
951

15

{ ^0,3^^

-6»-

^Т5

ТТЙ011

406479

И*

75

!^7«| -

11
-

16

17

18

19

477%.

2И»$

ИерУХОМ1СТЪ

Кагнтальш «трата на

По

шшшшения земель
| •**

гзш?

2564С5

,м "'«."!

Машиян та обяаяиання

| 139

17731»?

4?383ё

1212И

16245

1619'=

23«17<И

*1 'ранспортн! :&со6к

1 *-*0

X I ИМ'

' ,' •;9'у'..'

Ш<8

1 37-«

Г?3;№

150

237 !Ь

Ьу!к>!ки. (..порчдита
кер>~да|задьш кри<лр<Я

1 ! {с грумеита. прилади.

щ?

•1»

т

ш*
1

13

1

3?

303

!М1.!.'

17612

«й-й

24201

1 1 1 К!

тщл

ЙП -

2851

Щ

ш

-

$25^1
27 401

'

ШВСЙТЯр (тебя!)

Ткаршда

и>«

Ьагатор! ч:ш наездження

17»

ШШ1 чХ'НОЯН! '^асо(>я

шо

299

Б{6.ГНО1ЪЧЧШ ф>.>НД*1

190

44

Малоц!нт т'Ыюрошз

МО

матер|адьш акгшки
Т и мчжх>й ! (иетю'ульш}

«в

*

и;*

5'

)

4

44

I

1

1

1

4А

4>)

^з:§2

1056

«

6"

1в?«

«41

8.^41

ИЗ

42л

И

»

"" Л' 1 ' 1 "

354

.',148-ШО

925135

5Ш25

571246

В5Шо

РШШ

4

128

•
Й9

СНОрУДИ

Лриродн! рееурсм

ио

Ьшентарнз гйра

МО

Предме-га прокату

24»

1нш! н«о6ор>ти1

259

мэтф1эл1>н1 актви
Ражм
!•» радка 260 графа 14

260

$«15

^Г>448

вартчсгь основних '>ас<.>6|в, щодо яких (спуюи, псрсдпачсш чмнним ^акокодавсшом обмсжения права маенос'п

(261)

1948

варткть оформяених у 'заставу оеиовних час<.>б!в

(262)

~~~

•залишкопа вариеть осношшх 'МСоСив. то 'тмчасово не иикористовукиьсм (|соисе.рв;пи.я, реконструкция юшо)

(263)
(264)
(2641)

~
204ЯЙ
- ' "

(265)
(2651)

_25
_.

псрвюна. (пересижена ) нарГ1СТЬ повшстю а>.юрти'мч'.лиих основних часоб!В
осмовн! засоби ориндоааиит; щлшких майнових комплексов
1:з радка 260 графа 8

варт^сгь <х>повних часобщ, нризначенмх для прэдажу
•.галишкопа вартють осиовних эасоб(В, утрачсних унаслйюк надопичаймих подШ

1ч рщка 260 графа 5

вартють основних -жжСт, прнлбаних ед рахунок шльового фшаюунания

Варпстк 4КИОВНИХ -.(асс^йв, що в-ляп в онерацйну орвнду
Ь р.здда 260 графа 15

4нос основккх ласо&в, вдодо яких юнують обмсжения права власшнггг

Ь рвдка 105 графа М

варт!« ь «ивестишйно!' иерухомост!. ошненоТ ча справедливою варнетю

(26«)

(26Г)
от

тт
466

-

12'3-Г

Й790

III. Каттальш швестиц»
Найменувания иокашика

290
300

3
192415
284516
869

На кшецъ
року
4
201220
60729
94

310
320
330
340

3
,
83851
§61654

50949
312992

За рш

К<№

рядка

1

ч
4.

гт

Капитальце будшнищво 1
ПпидСч'лшя (вшотовлсннк) осноштх !ас0б!в
Придбашш (виготовлення) шших
необдаотштх матерталышх акггивш
Придбашш (стеоренш) иематер1алышх аггашв
Придбання (вирощувавд) довпктрокових бюяопчних акташв
1гаш
Ра«)М
Ь ряде 340 графа 3

(341)
(342)

капггаяьш швесшш в швестйЦЙЫу
иинсвВ! йиграти, кюпомеш до каняалъни'х щвссшцщ
IV. Финансов! швесшцйЕ

Найменування иокаотика

1
А. Фишисов! 1ИВССТНЦИ *а методом1
участ) в каиггал! в:
аеошйоваш ищприемстаа
до'нри} I одприсмсгва
СП! ЛЬНУ Д.1ЯЛЫПСТЬ

Б. Гний Финансов! утесгннН в:
частЕИ 1 га\' у статугному капггал!
шших тд[1рием0га
акцй
обтгащ!
шип
Разом (разд. А + розд.Б)

» рядка 045 гр. 4 Балансу

I» рядка 220 гр

Код
рядка

4

поточр
5

104
-

-

ДОВГ

г

3

350
360
370

-

380

*

390
400
410
42(1

-

1яш» лот (югроихм
засойваричстю
•м спрап«дливою варпстю
•га аморттоааною соб1ВарТ1СТ»
Поючнт ф]иашх»м «ивестицй вшображеш;

На кшеш, року

За рш

1

:

"

*"

-

-

35
139

(421)
(422)
(423)

35

3969

зш

3969

V. Доходи I витрати
Наименования показника

1
А. 1шш операцШтддаади 1 витрати
Операщйна оренда актив!»

Код
рядка
2

Доходи

Ви I рати

4

3'" '

440

1 5809

Олерашйна курсова рвницй

450

1224

392

Реалгащя шпих оборотних активш

460

47001

43918

Штрафи, пой, неустойки

470

138

361

Утримаиня оо'етго житлово-комушшыюго
1 сошаяьио-кудьп'рною причинения
1нхш операцшш доходи 1 вичтюти

48»

-

1299

490

353412

405312

V тому числ: В1драх\'ваиия до речерву еумшшптх (х>рпв

491

X

1695

X

363

иеиродуктивш внтраги 1 втргяи

492

Б. Дохади 1 витрати в^дучаст! в
канИ'ял! за швестишями в:
асощйоваш шдгрнгмстна

500

доч)р|п щдприсмспи

510

огпльпу лдялынсть

520

590
-

В. 1нни фСнаисов! доходи ! витрати
Дмпдспди

530

-

16058

1604

X

-462

Проципи

540

Ф1папсова оренда октив!»

550

-•

-

1нш1 фшанеов) доходи 1 втрати

560

1075

292402

Г, Ьни! доходи 1 втрати
Ре;ал1':*ац1я фи тисових гнвестищй

570

14608

10219

Доходи в»д об'сдиаиня гадпршмотв

580

-

Результат оинкя кориеност!

590

Неоперащйна курсова ргяшця

600

Бс-юшш'пю одержан! активи

610

423
"&

Списания необоротних аюпдаш

620

X

1нш1 доходи 1 вшрати

630

5мшн1 (бартер!!!) операцн » продуки1ао (товарами, роботами, послугами)
доходу вш реалоадш ироду и ш (товаров, робн, послуг ) -га тхжарообмЬтими
кот-ракгами •> пои'яяянщш» «рфямят.
0-560 трефа 4 фгааиеов» ши^ятя, уюиочет дреоШаркхЖ продукм» *

X

;

6669
(631)

14
X

1 3275
;

14049

VI, Грошов! кошти

Код

Найменування иокагшмка

На кшець року

рядка

1

3
7

2
640
650

Каса
Поточний рахуиок у банку
!шш рахушш в банку (акредитию, чеков! книжки)

49213

«ив
670
-щ

ГрОШОВ! КОШТИ В ДОрОЗ!

Екювалеити грошовнх копгпв
Разом

'
41

—|

690

49261

(691)

Н рядка 070 гр. 4 Балансу Грошом кошта, викориетапия яких обмежшо

VII. Забезпечення I резерви
Збш.шенш за звп . рж
Види •зввзавтчетъ
гре:«!рв1в

Кий
радка

Залиншк
т почвК5вк

нарж^Мй

:

додэткмн

Використано
у -штному

рош

ая

4

5

Сториоваио
н<5внкорт>
таяу суму ^

Сума очисуваНОГО В1ДШКОДУ"
1М1!1НЯ ИИТраТ

(хяи

6

одо вриховуна
при оцшш :»йезивчевня
8

7

Залиикж
на юн0ць

9

1
Забезпечеиня на виилату вцщус1чнс прапижикам

71»

3
22571

38916

39692

Забезпсчення насгупних витрат на дод;п ковс

72в

1 54769

«169

35677

11882

173979

-

-

-

-

-

-

5595

6296

-

6822

128

-

173

-

82364

12010

2

21802

,

пенайнечабешечстшя
За6езпечс15!1я масчуиии'х тирш на внкокапця

731)

! ярат 1ЙНИХ зобов'язань
ЗаСк"Я[ечетш нас!\ : пних ьтр;п на рее грукгурдаяшж»

74(1

Заиечпсчсиня нисгугших (!И'1р:п на виконаниа

750

зобов'я'шмь шодо обтяжлнвих кон грает ш

760
Режрв сумн1|:них ворпв
Разом

770

*

.

775
7М

ИЩУ

1695

195562

•

1 13676

-

-

•г

'

444 1
14142

-»

214864

УШЗапаси
Код
Найменування псжазника

Сировина ) материм!

1

I

.
:

Кугавеш.ш нашвфабрикгп и та ком! шек тую' й

>

Ба.шпсова гшр-

Переоннпса :«1 р!к

петь на кшець

збш>шшш чисто!

року

вартост] реал1:зац|'Г *

удйш»

2

3

4

5

800

49841

-

4

810

"

"

рядка

вироби
Палию

829

41876

Тара » гари ] мптер^али

830

51

-

О

Будовельш матер1али

8-50

690

-

-

Загаси частики

85«

8167?

-

13

М«пер1шщ ешьеьшгошоларського

860

*

-

19

-

пргоначення
Пототш бкхпоптш актдаи

870

Машцшш та Ш:шдко'?1;ош\.'ваш щх'лмети

880

5687

Иегавершенс пиробгащгво

890

43 34

Готова оролукшя

900

390 1

Товари

910

1)9

Разам

920

188176

147
-

(921)
(922}

* шшшчасться та п. 28 Положения (стандарту)бухгаиерського облису 9 "Запаси",

2,

Ш

I:? рядки 920 графа 3 Бштаисова вврпсть 'к

оформлен их в застану
персданих на ком!С1к>
Аютви на вшповщалыюму .чбср1ганм1 (лоетбалана>»ий рахунок 02)
Ь рддга 275 графа 4 Балансу запаси, пртиачон! для продажу

-

' .

(9:23)
(924)
(925)

2038

IX, Дебпгорська заборговашсть
Код
рядка

Паймснукания покачннка

у т.ч. м строками неиогашеиии

Всього на
'кСвеаь року
до 12 шеищи

.
Дсблгорсыа заборговашсть за
товари, робота, послу гв
Ниша неточна дебггорсыш
заборговаюсть

1

4

гад 1В до
36 М1СЯЩВ

6

5

2
Ш

2232Ш

1976020

234903

21929

950

166106

1269

123

164714

Списано у дашому р<)щ безнЗДйно! дебггорсько! заборпованосп
Ь рядюй ')40 I 950 графа Д мборговангсть :* пов'язаними сторонами

3

в!д 12 до

18 м1с»[,мв

(951)
(952)

_Ш_
-

X, Пестам! 1 втрати вщ псування аднностей
Нянменування покзшика
1
Вняв лен: 1 (сиисано) за рш йесшч 1 втршг
Вюнано чаборго шшсп<> иинлих ос!6 у чвсгиому рощ
Сума не!, П1Ч 1 В!] мт, осгаючис рипсшш щодо винунаиив , ча
якими на юнещ. року не нрш'шято иычабапанажий рихужж072)

Код
рядка

Сума

2

3
165

<)60
970

19

980

Ш

Код
рядка
2
1110

Сума
3
-

XI» Буд1вельн1 контракти
И а ймс! IV ва н ня показ пика
\

Домд за будгвельиими контрактами » чйпчсий р!к
Заборговатсть на кшеш. чинного року:
вшюва 'замовникш
валова 'ммоввмкям
э авансов (ириманих.
Сума затримапвх коип и-: ш ииоць (юку
Варпсгь «.шсонаних субшдрядниками |»€чт за неза! •

будавельиими ю л п сектами

1120
1130
1140
1150
1160

.

-

XII. Податок на прибуток
Найменування покаэника

1
И Ж1ЧПИИ И

Ни

М 1 ок на цриш |1\к

1}ОЧСЧ11 1 Щ И » 1|<1 !К 1И| И !И

П ) ' .с 11)
-___

1 11Пи.риК%

И.Ц1

'1 1)14 > рОК ч

1[>ОЧСН1

11 1 •

ш>чанж "мятного року

м ч м к м осх» л »1 им 11«1 початок 'жпното року
ч

[ч > [ьгати - усього

1>ч
.I

1'

11 М

Ч И Н И I ^ > (<1 1>К НД И)'.' ^ ( I V

4

рядка
2
1210
1220
1225
1 230
1235
1240

С}ма

3
28С.2"?
17^11
107 1<>4
227640

Ш

чк ПК ПНЯ О1 1К'НН1> 1 ^ ]|К)НС11И\ 1МДа, КОНЯХ аКППП!>
'
•
—
< I т и ш ч 1 > * 1 I пони 1 > «1 ц. цх'чсни^ ьоиикодлч лкчм' !-»шь
В] г ( р!(КС1 0 \

К и1,Ц I» I ч !• •> О - 1111 1 Р

\ (<

Г

40

ШИК 1К Ча ( К 111 НрибуЮЬ.

\1.Ю1<>

1241
1242
1243
1250

286277
-5»<Ш
-К 16

1251
1252
1253

-816

< Н>. I

>мс Н К 1 Ч 1 1 ^ >н» пения) шдсфочсних иодаткович акишш
> 11

к

,., °-

ЦК.1И1''

%«1шет1я> В1дсгрч>ч4.них податкових аоСчш'я «нь

XIII. Викорйстання амор'гизац1йних вщрахувань
Нацмену вании пика^пика

1
Парахошшо '.а-кпний р!к
1л]1К>рИС1<ПК> >;:01К - уСЬОГО^

в тому чист ил
будгаанггво с>6:'Ш1в
нр»1бання (ВИШОР л е п н я ) та позипшення ос.новн:их '.«кхжмв
:» них маншии "Ю обпад мания
првдбаиня (Сч »>рс1 шя) нематсршшних актпшв
попшсиня отршаних на каттаяьш штегшт гкхшк

Код
рядка
2
1300
1310

Сума
3
575253
476935

1311
1312
1313
1314
1315
131.6

19.2416
284516
3
-

1317

;

XIV.
чалипсок на початок

Групи

Коя

бКНЮЙЧИИХ

ряд-

активю

року
накоиипервюна

Кй

!ШрТ1СГЬ

1

1

3

2

надЩшяо
эа р!К.

Бшлопчш активи

Облисовуються аа перв!сною ва.рт!стю
нараховтрати
вибуЛО "Ш р1К
вано
1нд зменпервгена
накопишення
амартиварпсть

чена
аморгизан1Я
4

5

6

-

-

-

чсяа
амортизащя
7

Обл1копуюпгься ча справедливою варпстю
вигоди

"«алишок на юнець

вщ

рОК)'

залишок
на
початок

НЗД1ЙШЛО

за рж

В1ДИОВ-

нсрвюна

накояи-

ления

варпе п>

року

13

14

корио
носи

8

9

10

11

чена
аморткзашя
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

^

„

.

.

К<1рИС^ОСТ|

чалишок

за рж

на юнець
року

15

16

П

-

-

-

„

.,

_

за рт

'И [)|К

ЗШД!!"

вибуяо

зм!яи
вартхжт!

ДоВТОСТрОКОВ! бюЯОНЧШ

акгиви — усього
В тому чиош:
робоча м\-,ло6а
продчк! и шщ ХУЛОЙ;.'
багзгор!Ч!п насаджеиня

1410

МП

-

N12
____)

-

1414

-

(НШ1 ДОВГОСТрОКОВ!

бюлсшчш акгиви
Поточи! бмлоИчт актинн ~
усьото
в тему чихи:
\ маркий из вирошувами)
та ВЦ1ТОД1ВЛ1
бкшопчш акткви и стат
бюяопчинх перетворень
(кр!м тварин на
видангув^нж га щдгодтл!)

.

1415

!*а.«>"

.

.

.

\
1420

X

1421

X.

1422
1423

1ч радла 14*0 «рафа 5 I 1рафа 14
I грядка ИДО графа м I рафа 10

X
X

.

X

X

X

к

-

-

X

X

X

_

X

X

-

-

•
1424
1430

К

,

X

1Н1Г.Н ПОТОЧИ1 ЙОДОПЧН!

ам-иви

.

-

-

"
-

вариоьГмоло! < ч к и \ а ы ш н< при 1'и ж\ а ра^нок ш шэвою фшансуммкя
млн ш < ы «лр|ки кпячч; оюк.п (« юп'нчи ^к^^Iшп, перинка варпсп.

X

,

-

-

.

X

-

,

Ж

да

4

-

-

(МЭ1)
(1432)

М<УТСУЧНН\ 1 ' О К)! I !М1\ и |И^1Н 1 О!]'<МК, I 1НН'1 ЬЦрНС И *ЧО 1О11Ч1ШЧ ЛКН-1ВШ,

Ь рляка ИЗО графа 1! \ грифа 17

у|рач«.ни\ \1Ка п и>! на I и и ч ш н и х иолш
им икон 1 члр| «. 11 и>».(«[чнич .дь I нчш, щодч як»« (йиуюп, н«.р1дшчеш
законе шк) т м «омел». т'Я права власгккгп

(1433)

,

^

*.

X

-

-

-

-

„

.

„

-

•

-

-

-

-

XV. Финансов! результат ей» неравного вишання та реалюацн с!льськогосподарсы€оТ продукцп та дода>гаща«ж б%
1 1аймеиувашя поюшшка

1

1

Продукция та додаткмп Ш«лог1чл1
активи р»слм«шцтаа - усмдпо
у гс>му числк
зс'рнош 1 'йгрнобобши
ч них:
швснмця
соя
еондашшк
риюк
цукрсда «урякн (фзбрйчщ)
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Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі за текстом – Товариство) є новою
редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977), зареєстрованого державним реєстратором
виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області Вороненко Тетяною
Августівною «23» квітня 2012 року №12271050053000152.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.
Відкрите акціонерне товариство “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат”
створено в процесі приватизації державного майна Центрального державного гірничозбагачувального комбінату на підставі рішення Фонду державного майна України (наказ №89АТ від 26 грудня 1996 року) та Указу Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94
“Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових
сертифікатів” у відповідності до Закону України “Про приватизацію державного майна” від
04.03.1992 року та інших законодавчих актів відносно приватизації державного майна та
зареєстровано виконкомом Криворізької міської Ради народних депутатів 17.01.1997 року
розпорядженням № 17/2-р, з правом повної правонаступності прав та обов`язків.
Найменування відкритого акціонерного товариства «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про
акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов`язків державного
підприємства “Центральний державний гірничо-збагачувальний комбінат”.
1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА
1.1. Повне найменування Товариства:
- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
- російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;
- англійською мовою - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«CENTRAL IRON ORE ENRICHMENT WORKS».
1.2. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПАТ «ЦГЗК»;
- російською мовою - ПАО «ЦГОК»;
- англійською мовою - PJSC «CENTRAL GOK».
1.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити
будь-яке із вказаних у пунктах 1.1, 1.2 цього Статуту найменування.
1.4. Місцезнаходження Товариства: місто Кривий Ріг, Жовтневий район,
Дніпропетровська область, 50066, Україна.
1.5. Тип Товариства – публічне.
1.6. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення
виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених
чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.
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2.2. Предметом діяльності Товариства є:
(1) виконання робіт по відкритому видобутку залізної руди;
(2) виконання робіт по підземному видобутку залізної руди;
(3) виконання робіт по збагаченню залізної руди, виробництво з неї концентрату,
окатишів, іншої залізорудної продукції;
(4) експлуатація родовищ корисних копалин;
(5) складування готової продукції, сировини та інших матеріальних ресурсів;
(6) проведення бурових і вибухових робіт;
(7) видобування доломітів та інших нерудних матеріалів;
(8) виконання проектно-конструкторських робіт;
(9) виконання робіт по проведенню лабораторних досліджень і вимірів;
(10) впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, насамперед,
енергозберігаючих;
(11) виробництво теплоносіїв та гарячої води для потреб підприємства;
(12) виконання робіт по виготовленню та ремонту котельного та котельнодопоміжного обладнання, зварювальні, газополум’яні , наплавні роботи;
(13) ремонт і технічне посвідчення балонів, переробка, забезпечення та застосування
продуктів розподілення повітря;
(14) зберігання балонів із продуктами розподілення повітря, їх заповнення та
спорожнення;
(15) ремонт і технічне обслуговування електричних машин, електричного
устаткування, електророзподільної та контрольної апаратури; роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В;
(16) використання джерел іонізуючого випромінювання;
(17) надання послуг телефонного, телеграфного та інших видів зв'язку, технічне
обслуговування мереж теле-, радіо- і кабельного віщання;
(18) розвідувальне буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення і
розробки родовищ корисних копалин;
(19) організація природоохоронної роботи, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів по захисту повітряного середовища,
водоймищ, ґрунту від забруднення господарськими викидами;
(20) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
(21) організація комплексного використання сировини з метою виробництва та реалізації додаткових видів продукції;
(22) збирання та переробка металевих та неметалевих відходів виробництва та брухту,
в тому числі тих, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння;
(23) виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів та каменів;
(24) здійснення науково-технічних розробок, спрямованих на удосконалення виробництва, з метою поліпшення техніко-економічних показників;
(25) виробництво науково-технічної і проектно-конструкторської документації;
(26) технічний контроль та аналіз;
(27) здійснення нового будівництва та реконструкція діючого виробництва, в тому
числі вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, виконання робіт за
допомогою вантажопідіймальних механізмів;
(28) виробництво будівельних матеріалів;
(29) виконання
будівельних,
ремонтних,
будівельно-монтажних,
ремонтнобудівельних, художньо-оздоблювальних та дизайнерських робіт;
(30) виконання внутрішніх перевезень залізничним транспортом;
(31) виконання міжнародних та внутрішніх транспортних перевезень вантажів та
пасажирів власним автомобільним транспортом, надання автотранспортних послуг усіх видів;
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(32) ремонт і технічне обслуговування оптичного та електронного устаткування;
(33) створення програмного забезпечення та робота з базами даних на електронних та
друкованих носіях;
(34) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників;
(35) проведення освітньої діяльності, що пов'язана з проведенням професійної освіти
на рівні кваліфікаційних вимог;
(36) підготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
(37) навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, в тому числі
керівників і спеціалістів;
(38) поліграфічні послуги, виготовлення та реалізація печаток, штампів, книжковожурнальної та іншої друкованої продукції, випуск газет;
(39) виготовлення товарів народного споживання, надання виробничих, побутових,
житлово-комунальних, маркетингових, посередницьких, рекламних та інших видів послуг;
(40) виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, надання послуг громадського харчування, організація і
створення торгівельних закладів, кафе, барів;
(41) торгівельна діяльність всіх напрямків, проведення товарообмінних та торговельнозаготівельних операцій, оптової та роздрібної торгівлі, комерційна, торговельнопосередницька та збутова діяльність, брокерська та дилерська діяльність;
(42) торгівля відходами та металобрухтом;
(43) виробництво фотопродукції на замовлення населення;
(44) ведення підсобного господарства по виробництву, переробці та реалізації
сільськогосподарської продукції, зберігання і реалізації продукції рослинництва, садівництва,
бджільництва, переробка плодів та овочів;
(45) організація туризму, в тому числі міжнародного;
(46) будівництво та експлуатація баз відпочинку, санаторіїв для дітей та дорослих,
лікувальних та оздоровчих установ, створення готелів, кемпінгів, будинків і баз відпочинку та
інших об'єктів у сфері організації діяльності з туризму, спорту, оздоровлення та відпочинку,
надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг, послуг гральних автоматів, ведення
ігрового бізнесу, тощо;
(47) організація робіт по експлуатації лікувальних кабінетів, надання медичних послуг;
(48) медична та стоматологічна практика;
(49) проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
(50) рекламна діяльність, проведення аукціонів, видовищних заходів, концертів,
організація самодіяльних і професійних художніх, музичних та технічних гуртків і колективів,
студій, а також спортивних секцій;
(51) надання юридичних, посередницьких послуг у сфері підприємницької і
зовнішньоекономічної діяльності;
(52) надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та іншої власності,
а також охороною громадян;
(53) інформаційні, консалтингові та консультаційні послуги;
(54) довірчі та інші операції з майном довірителя;
(55) участь у роботі фондового ринку України, випуск та торгівля власними цінними
паперами;
(56) дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
(57) оренда майна та майнових комплексів;
(58) залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для розширення виробництва та
рішення соціальних задач;
(59) виконання топографо-геодезичних, картографічних та маркшейдерських робіт;
(60) проведення робіт із землеустрою, земле оціночних робіт та земельних торгів;
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(61) провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення, вивезення, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не
заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів,
здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо
вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена
вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої
ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів
діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
3. ЮРИДИЧHИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту
припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним
законодавством України.
Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі
Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону
України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України, цього
Статуту та внутрішніх документів Товариства.
3.2. Товариство набуває прав й обов’язків юридичної особи з дня його державної
реєстрації. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж
цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть
належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за
рішенням суду.
3.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди,
контракти, в тому числі договори дарування й пожертвування, набувати майнові та немайнові
права, нести зобов’язання.
3.4. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою
особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних,
третейських, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах
іноземних держав), а також мати інші права та обов’язки, що надаються юридичній особі.
3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні),
інвестиційні, валютні та інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як
на території України, так і за її межами.
3.6. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та
зареєстрованим (фірмовим) знаком (символікою), торгову марку, зареєстровані знаки для
товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. На печатці
Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якій іншій мові. Товариство
може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності
Товариства.
3.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного,
ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й
інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії
конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї
систему (способи) доступу та захисту.
3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому
майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
3.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе
відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
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Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів Товариства та не несе
відповідальності за порушення таких зобов’язань акціонерами Товариства. До Товариства та
його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у
разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.
Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик
збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм належать.
До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі
вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які
не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у
межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
3.10. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно
формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції,
робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов’язків через свої органи, які діють з
урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами
Товариства та чинним законодавством. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих
повноважень виступає від імені Товариства, зобов’язані діяти в інтересах Товариства
добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи
органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов’язки щодо
представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство
має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та
внутрішніми документами:
4.1.1. Продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим
підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду,
лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі,
споруди, устаткування, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби,
інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також
списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим
Статутом.
4.1.2. Купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток та іпотеку,
одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та
нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності,
будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна,
іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб.
4.1.3. Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не
виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень,
зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини
згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе
зобов’язання
4.1.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, в
органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та
організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами.
4.1.5. Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її
межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому
числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, не забороненими чинним
законодавством України та Статутом Товариства.
4.1.6. Придбавати на фондових ринках, ринках цінних паперів, у фізичних та
юридичних осіб випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою
консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не
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більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають
анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу (фонду) або консолідації без
зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування
та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних
Товариством власних акцій.
4.1.7. Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з
іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними
установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
4.1.8. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні
підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).
Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи
та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать
Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства
діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства, а дочірні
підприємства - на підставі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства. Філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність від
імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених
підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених
підрозділів несе Товариство.
4.1.9. Виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств,
господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним
способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб.
4.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.
4.1.11. Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати
ліцензійні угоди.
4.1.12. Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та
благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи
іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви.
4.1.13. Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи
оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
4.1.14. Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі закордонних.
4.1.15. Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та
позички, дарувати або жертвувати майно Товариства для вирішення ними своїх соціальнопобутових питань.
4.1.16. Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному
законодавству.
4.2. Товариство зобов’язане:
4.2.1. Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства
України та положеннями цього Статуту.
4.2.2. У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату
податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
4.2.3. Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов’язання.
4.2.4. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
4.3. Товариство має інші права та обов’язки і несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
5.1. Статутний капітал Товариства становить 292 952 750,00 (двісті дев’яносто два
мільйони дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот п’ятдесят) гривень.
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5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 171 811 000 (Один мільярд сто
сімдесят один мільйон вісімсот одинадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,25 (Двадцять п’ять копійок) гривні кожна .
5.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення
номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5.4.1. При збільшенні статутного капіталу Товариства, інвестори (набувачі) оплачують
вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про
розміщення акцій. У такому рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути
визначені права та обов’язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та
нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають
грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній
та/або іноземній валюті).
5.4.2. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при
збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор
(набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші
обтяження, взяття на себе зобов’язання з виконання для Товариства робіт або надання
Товариству послуг.
5.4.3. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на
фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та
фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли
до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється
суб’єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова
вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що
передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається
відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою
Товариства.
5.4.4. Наглядова рада Товариства затверджує визначену відповідно до пункту 5.4.3.
цього Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що
передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова
оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими
оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.
Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових
та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами
як оплата за акції Товариства, не може відрізнятися більш ніж на 10 відсотків від вартості,
визначеної в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 5.4.3. цього Статуту.
5.4.5. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження звітів
про результати їх розміщення.
5.4.6. Акціонери (інвестори) зобов’язані оплатити повну вартість акцій, що
придбаваються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством та
рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної
вартості акцій протягом встановленого строку платежу, товариство має право реалізувати
несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог чинного
законодавства та рішення уповноваженого органу Товариства. За несвоєчасне виконання
зобов’язань по оплаті акцій матеріальна відповідальність перед Товариством відсутня.
5.4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:
5.4.7.1. У разі наявності викуплених Товариством власних акцій.
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5.4.7.2. Для покриття збитків Товариства.
5.4.7.3. Шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу Товариства є
меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.
5.4.7.4. У разі, коли не зареєстровані звіти про результати реєстрації розміщення всіх
попередніх випусків акцій.
5.4.8. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов’язань Товариства в
акції в порядку, встановленому чинним законодавством .
5.5. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом анулювання раніше
викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
5.5.1. Товариство зобов’язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про
зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги
якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
5.5.2. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій,
Товариство має право прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити
номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
5.5.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом
розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
5.6. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не
призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
6.1. Акції Товариства.
6.1.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції товариства розміщуються за ціною не
нижчою за їх номінальну вартість.
Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про розміщення
привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке
рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення
статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та
їх класів.
6.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
6.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості
голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
6.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші
цінні напери Товариства.
6.1.5. Облік акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України у зберігачів на рахунках власників цінних паперів, на підставі укладеного договору
між власником та зберігачем. Товариство укладає з обраним ним депозитарієм договір про
обслуговування емісії цінних паперів.
6.1.5.1. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються
відповідно до вимог чинного законодавства.
6.1.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
викупити у акціонерів акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства,
третім особам або анулювання.
6.1.6.1. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк,
який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також
голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без
урахування придбаних Товариством власних акцій.
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6.1.6.2. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх
ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
6.1.7. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на
користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.
6.2. Цінні папери Товариства (крім акцій).
6.2.1. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів,
крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення
про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів
Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
6.2.2. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється
грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами,
немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових
емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення
вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються
юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в
порядку, передбаченому пунктами 5.4.3 та 5.4.4 цього Статуту.
6.2.3. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім
акцій) для переведення зобов’язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному
чинним законодавством.
6.2.4. Юридичні та фізичні особи не можуть здійснювати оплату цінних паперів
Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або
надання послуг.
6.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондових ринках або на
фондових біржах.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати
належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
7.2. Акціонери Товариства мають право:
7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.
7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх
питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.
Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних
зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.
7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів
Товариства.
7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства,
а саме інформацію про річну фінансову звітність.
7.2.5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам
без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право
на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди
інших акціонерів Товариства.
7.2.6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які
надаються акціями Товариства.
7.2.7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку,
передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
7.2.8. Отримувати дивіденди.
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7.2.9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини
такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно
кількості належних їм акцій Товариства.
7.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних
документів:
7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого)
договору.
7.3.2. Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий
орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.
7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.
7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.
7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час
підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.
7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого
органу Товариства.
7.3.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.
7.3.9. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства.
7.3.10. Річної фінансової звітності.
7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним
органам.
7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших
цінних паперів Товариства.
7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
7.3.14. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або
класу належних їм акцій.
7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані
Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій
раді Товариства.
7.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5
робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. цього
Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу
копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії документів надаються
Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства
відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства,
пов’язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які
не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі
виставленого Товариством рахунку.
7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової
ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства
(складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера
помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної
комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси
складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися
під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства
або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
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7.6. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник
простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих
акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості
простих акцій Товариства.
7.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством
належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах
акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення
про:
7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу
Товариства з публічного на приватне.
7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.
7.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у
трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання
відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів
Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх
відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства.
7.9. Акціонери зобов'язані:
7.9.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
7.9.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.
7.9.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з
майновою участю.
7.9.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
Товариства та рішенням про їх розміщення.
7.9.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про
цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є
загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не
розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
7.9.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим
особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства,
його посадових осіб або акціонерів Товариства.
7.9.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері
Товариства, про зміну своїх даних.
7.9.8. Не зловживати правами, які надаються у зв’язку з володінням акціями
Товариства.
7.10. Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради
Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій
раді Товариства.
7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати
інші зобов’язання, які передбачені чинним законодавством України.
7.12. Акціонери не мають права укладати між собою договори (угоди), за якими на
акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові
зобов’язання, у тому числі обов’язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та
передбачається відповідальність за його невиконання.
8. МАЙНО ТОВАРИСТВА
8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що
знаходиться у користуванні Товариства.
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Товариство має приватну форму власності.
8.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери,
а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та
відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених
законодавством, формах обліку майна Товариства.
8.3. Товариство є власником:
- майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками
та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- інформації;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе
Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними
Товариством.
8.4. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від
здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству,
придбання майна інших осіб;
- кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки підприємств, установ,
організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
8.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві
власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та
розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
8.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати,
використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг,
під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов’язань або
зобов’язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства
України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в
забезпечення виконання власних зобов’язань або зобов’язань інших осіб, майна Товариства
визначений Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
8.7. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і
розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об’єктами нерухомого майна
відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним
законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори
оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.
9. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА
9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
9.2. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з
розрахунку на одну належну йому акцію.
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9.2.1. Товариство здійснює виплату дивідендів виключно за рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та рішеннями Наглядової ради
Товариства.
9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або
нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів
Товариства.
9.3.1. Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня
прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.
9.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається
Загальними зборами акціонерів.
9.4.1. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність
нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.
9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
9.6. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати
дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядок та строк їх виплати.
9.6.1. Наглядова рада Товариства вирішує організаційні питання, що стосуються
виплати дивідендів.
9.6.2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за
простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів
Товариства рішення про виплату дивідендів.
9.6.3. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України.
9.7. Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання
дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого
поштового листа. Додатково ця інформація розміщується на веб-сайті Товариства.
У випадку не отримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають
право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє її про належні їй до виплати дивіденди
шляхом направлення письмового повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням
Наглядової ради Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть
визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про
виплату дивідендів.
9.7.1. Протягом 10 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства
рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та
строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває
Товариство.
9.8. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних
зборів акціонерів про виплату дивідендів, на підставі персональних письмових заяв,
отриманих від акціонерів із зазначенням способу виплати дивідендів, періоду за який
виплачуються дивіденди, платіжних реквізитів та особових даних, що необхідні для організації
виплати дивідендів.
9.9. 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.
9.10. Як правило, Товариство самостійно виплачує дивіденди.
9.10.1. Товариство може укласти договір з суб’єктом підприємницької діяльності про
надання послуг з нарахування та виплати дивідендів особі, яка має право на їх отримання.
9.10.2. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство має право
самостійно виплачувати дивіденди власникам акцій або перераховувати їх номінальному
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утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій на підставі договору з відповідним
номінальним утримувачем.
9.11. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки Товариством не
нараховуються.
9.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати
виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
9.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому
законодавством порядку.
9.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та
резервного капіталу.
9.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у
випадку, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов’язковий
викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
9.14. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства.
10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА
10.1. Товариство не формує Резервний капітал. У разі виникнення необхідності у
формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства сформувати резервний капітал у розмірі 15 (п’ятнадцять) відсотків і
більше від статутного капіталу Товариства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.
10.2. У разі прийняття рішення про формування Резервний капітал формується шляхом
щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого
прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства
розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може
бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків
Товариства, а також на інші напрями, визначені чинним законодавством
10.4. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень
Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства відповідно до
вимог чинного законодавства.
10.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій
у Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства створюється спеціальний
фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.
10.6. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватися за рахунок
прибутку, в тому числі і до його розподілу, та їх призначення визначаються Загальними
зборами акціонерів Товариства. Напрямки використання та розміри таких фондів
встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.
11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА
11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
11.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно
господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством
України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової
та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов’язкових
платежів в бюджет та фонди соціального страхування.
11.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
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документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства та головний бухгалтер
(щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).
12.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.
12.2. У разі обрання Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.
12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства
доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну
комісію Товариства.
12.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Ревізійна комісія Товариства 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.
12.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.
Висновок аудитора повинен містити інформацію про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану
Товариства у його фінансовій звітності;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності;
- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
12.6. Виконавчий орган Товариства забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх
документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності
Товариства за відповідний період.
12.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена на вимогу
акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десять)
відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з
визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг
перевірки.
12.7.1. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на
акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні
збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера
(акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
12.7.2. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є
власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів
на календарний рік.
12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати
нормального режиму роботи Товариства.
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13.

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов’язані з виробництвом,
технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не
є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та
діловій репутації Товариства.
13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або
отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом
професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого
інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що
знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
13.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства
зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової,
комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну
таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти
розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим
органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
13.5. Інформація, визначена пунктами 7.3.1-7.3.5 та 7.3.9.-7.3.14 цього Статуту,
розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в порядку та строки,
визначені вимогами чинного законодавства.
13.6. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються
законодавчими актами України.
13.7. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України
“Про державну таємницю” та інших законодавчих актів з цього питання.
14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ
14.1. Органами Товариства є:
- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим
Статутом Товариства.
Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних
зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.
14.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії
Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу
Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства
відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу
Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень
цього Статуту.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути
представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.
14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних
органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та
компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції
відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами
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акціонерів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом
рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції іншого органу,
можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до
Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.
15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які
скликаються не рідше одного разу на рік.
15.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства річні Загальні збори акціонерів Товариства.
15.3. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня
наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково
вносяться питання, передбачені пунктами 15.13.14, 15.13.16, 15.13.17 цього Статуту.
Питання, передбачені пунктами 15.13.22, 15.13.23 та 15.13.24 цього Статуту,
обов’язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три
роки.
15.3.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.
15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що
обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не
прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при
відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на
час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства
особа, обрана Виконавчим органом Товариства.
Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів
акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради
Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою
Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом/рішенням
Виконавчого органу Товариства.
15.3.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства
питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання
Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів відкриває Загальні збори
акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова
Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою
Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних
зборів акціонерів Товариства.
У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про
обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання
Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує
обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у
випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою
радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний
Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:
- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
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-

оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства
закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних
зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов’язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня
проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у
цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку
неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів
акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення
про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два)
робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про
що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.
15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства
забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого
виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна
не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє
рішення Виконавчий орган Товариства.
15.3.3.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря
Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів
акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого
органу Товариства.
15.3.3.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства
питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання
Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення
протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не
призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу
Товариства.
У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про
обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів
акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений
Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним
протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.
15.3.3.4. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:
- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів
Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних
зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов’язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого
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органу Товариства або Ревізійної комісії Товариства, проводяться за рахунок коштів
Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються
акціонером (акціонерами) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства
на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства.
Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі
відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору
вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами
акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про
відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
15.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені
до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На
Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори
акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та
посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник
органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового
колективу.
15.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких
Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку встановленому законодавством про
депозитарну систему України та цим Статутом.
15.5.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах Товариства, після його складення заборонено.
15.5.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється
законом.
15.5.4. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня
отримання письмового звернення такого акціонера зобов’язано згідно з чинним
законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
15.5.4.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:
- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів
за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження,
ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);
- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності для нерезидента;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру
Товариства;
- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у
якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції
Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.
Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана
уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До
письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або
нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної
особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги
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акціонера.
Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана
власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути
нотаріально посвідчений та датований.
15.5.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, разом із документами, на підставі яких його було складено, повинен бути
переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії
Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії
Товариства.
15.5.6. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та
організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів
Товариства.
15.6. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які
мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові
повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний
надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками.
У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим
листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує
персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється
розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства.
15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше
ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством
укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у
разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі
відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем
(депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів.
Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому цим Статутом для складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів
акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену
акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих
акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у
порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення
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Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором
поштового зв'язку.
15.6.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори
акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством
України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі
Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.6.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій
Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. цього
Статуту для повідомлення номінального утримувача.
15.6.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має
містити такі дані:
15.6.6.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.
15.6.6.2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.6.6.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах
акціонерів Товариства.
15.6.6.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах акціонерів Товариства.
15.6.6.5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних
зборів акціонерів Товариства).
15.6.6.6. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів
Товариства, та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів
з документами.
15.7. Товариство зобов’язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених
Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної
копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за
місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних
зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів
Товариства.
У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у
випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання
можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття
рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які
скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов’язані разом з вимогою про скликання
Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні
акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та
будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього
пункту Статуту.
15.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та
порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується
Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу
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акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України,
акціонерами, які цього вимагають.
15.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові
пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства,
якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких
Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів
Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений
представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства,
рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів
Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або
додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових
питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою
радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів
Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться
акціонерами або їх уповноваженим особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.9.1. Пропозиція акціонера до 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 проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу
та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його
уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції
акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або
його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства
повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого
представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про
володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати,
сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств,
про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та
рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника,
заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи
виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі
подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до
списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким
акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову
згоду на обрання до органів Товариства.
У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку
денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки,
передбачені пунктом 15.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку
денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо
доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші
акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо
кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку
денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів
для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних
зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера
23

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його
уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.
У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його
уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така
кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на
Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до
складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, зокрема,
абзацом 1 цього пункту 15.9.1.
15.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або
більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку
денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про
включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною
до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 цього
Статуту.
15.9.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери
вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей
проект також може бути включений до порядку денного.
15.9.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних
зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків,
встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або
відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка
вимагається у такій письмовій згоді.
15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних
утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку
та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. цього Статуту, а також опублікувати вказану
інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в
мережі Інтернет.
15.9.6. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних
зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру
лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5. цього Статуту.
15.10. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
15.10.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою
радою Товариства:
15.10.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
15.10.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення
провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного
правочину.
15.10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства.
15.10.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.
15.10.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної
комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань
таких органів Товариства.
15.10.1.6. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим
Статутом.
15.10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства
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із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку
денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи
акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних
акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10
(десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства
вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, Наглядовою радою
Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають.
В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4.
цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства,
номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло
процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером
(акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту.
Товариство зобов’язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером
(акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці
Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які
скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.
15.10.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається
відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3
(трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.
15.10.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п’яти) днів від дати
отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства.
15.11. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів
Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк,
Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх
проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких
позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не
проводяться.
Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці
цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить
Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом
та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум)
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Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для
участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не
менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами
реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається
перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та
додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.12.1 Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до
дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у
разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках,
передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають
позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства
обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні,
але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства.
Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або
акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, та у випадках,
передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав
власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі Головою
Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на
акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).
15.12.2. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру
(його уповноваженому представнику)
у випадку відсутності у акціонера (його
уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його
представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що
підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації
акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів
Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого
додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту
відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства видається особі, якій відмовлено в
реєстрації.
15.12.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має
право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та
виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна
представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для
скасування довіреності.
15.12.4. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством
України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями
Наглядової ради Товариства.
15.13. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства
відноситься:
15.13.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
15.13.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
15.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
15.13.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
15.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
15.13.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.
15.13.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
15.13.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
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15.13.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім
випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні
товариства».
15.13.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
15.13.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
15.13.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову
раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також
внесення змін до них.
15.13.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
15.13.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства,
Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження
звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду
таких звітів.
15.13.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
15.13.16. Затвердження річного звіту Товариства.
15.13.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
15.13.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
15.13.19. Затвердження розміру річних дивідендів.
15.13.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом
відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
15.13.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
15.13.22. Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради
Товариства.
15.13.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між
Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів,
встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства,
визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15.13.24. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради
Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім
випадків, встановлених Законом.
15.13.25. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15.13.26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору
(контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання),
внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків
членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання
від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами
Ревізійної комісії Товариства.
15.13.27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове
припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
15.13.28. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на
проведення аудиторської перевірки Товариства.
15.13.29. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат
акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.13.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку,
передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»,
про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків
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ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення
вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
15.13.31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання)
або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та
перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до
статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
15.13.32. Обрання комісії з припинення Товариства.
15.13.33. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних
зборів акціонерів Товариства.
15.13.34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі
повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік прав
власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.
15.13.35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять)
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
15.13.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо
ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п’ятдесят) і більше
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
15.13.37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із
заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість
членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо
Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.
15.13.38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження
чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших
видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо
вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять
п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства.
15.13.39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до
цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи
Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.39, належать до виключної
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення
іншим органам Товариства.
Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2,
15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.30 цього Статуту, приймаються більш як 3/4
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками
голосуючих з відповідного питання акцій. З питання, зазначеного у пункті 15.13.36, рішення
приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань
рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах акціонерів Товариства.
Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів
Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.22 цього Статуту, та з питання
обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.25 цього Статуту,
здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з
положеннями, передбаченими пунктом 7.5. цього Статуту, пунктами 16.3.1., 16.3.2., 16.3.3.,
16.3.4. та 16.3.5. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту.
Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі
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дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства
або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання
(в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів
Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних
членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства.
15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати
рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства.
Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та
згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства,
що містяться у бюлетені для голосування.
15.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань,
що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд інших органів
Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту.
15.17. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено
перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення
часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою
більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.
Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.
Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці,
що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може
перевищувати трьох.
15.18. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться
виключно з використанням бюлетенів для голосування.
15.18.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою
Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами,
які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять)
календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст
бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства
щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а
також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не
пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
15.18.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому
Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
15.18.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється
від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера
(уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не
враховуються під час підрахунку голосів.
У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для
голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства.
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15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо
неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти
голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання
порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для
голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того,
бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до
лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або
виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства
або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість
кумулятивних голосів відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного
або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера,
які належали йому та якими він міг розпоряджатися.
15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних
зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну
комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути
передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу
(депозитарній установі) на підставі відповідного договору. Умови договору з особою, яка веде
облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо
уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства
затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства
або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав
власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження
Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку
голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.
15.19.1. До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які
входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
15.19.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування,
підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на
Загальних зборах акціонерів Товариства.
15.19.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол,
який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку
голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини
обраних членів Лічильної комісії.
У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік
прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про
підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції
Товариства, або зберігача (депозитарної установи).
15.19.4. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування
доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті
Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних
зборів акціонерів Товариства.
15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.
15.20.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості,
передбачені чинним законодавством України.
15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5
(п’яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.
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15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова
Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою
Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства.
16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси
акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції,
визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює
діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього
Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
визначення стратегії розвитку Товариства;
забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю
Товариства;
забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання
корпоративних конфліктів;
забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.
Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:
добросовісне та компетентне виконання обов’язку з контролювання та регулювання
діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а
також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних
конфліктів інтересів;
забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого
органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу
Товариства;
встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання
(призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну
систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену
Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та
компенсації видатків, пов’язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та
повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.
Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти
справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будьякої однієї групи акціонерів.
16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та бланк
з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.
16.3. Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється
Загальними зборами акціонерів Товариства.
16.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому
числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член
Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у
Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді
визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є
членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
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16.3.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються
акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено
самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени
Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради
Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера
Товариства – юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути
присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені
відповідно до вимог чинного законодавства.
16.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів
Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно
проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства,
при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного
голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість
членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси
складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися
під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право
акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час
голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Наглядової
ради Товариства, що обираються.
16.3.4. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право
подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами
акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання
членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені
пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту. Пропозиції мають бути подані письмово до
Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів
Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на
Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для
голосування на Загальних зборах не включаються.
В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради
Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.9.1 Статуту, обов’язково повинно
бути зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, для кандидата
– фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і
посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними
видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини,
вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності,
кількості акцій Товариства, які належать такій особі.
Для кандидата - юридичної особи
зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв’язку, кількість акцій
Товариства, які належать такій юридичній особі.
16.3.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства
вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією
Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При
проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання
обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені
представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради
Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної
кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти
прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість
голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не
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може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до
положень пункту 16.3.3. цього Статуту Товариства.
16.3.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які
набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими
кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени
Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні
голоси, віддані за відповідного кандидата.
Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства
вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування)
повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом та
відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
16.3.7. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути
прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів
Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю
голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням
Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової
ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове
припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними
зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства.
Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного
складу, Наглядовою радою Товариства мають бути протягом трьох місяців скликані Загальні
збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени
Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, мають право
приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й
проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків
кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня)
відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради
Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів
Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами
акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.
16.3.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково
припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення
Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках
фізичної неможливості
виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно
відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації
юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає виконання обов’язків члена Наглядової ради
Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без
рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та
таким членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної
особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами
скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства –
акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового
повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.
16.4. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання
Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради
Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства
рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо
інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим
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Статутом. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного
складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом
відкликання у будь-який час членів Наглядової ради Товариства. Рішення про відкликання
членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів
Наглядової ради Товариства відповідного складу.
16.4.1. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами
акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства
виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового
складу Наглядової ради Товариства.
16.4.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання
Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої
повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою,
обраною у члени Наглядової ради.
Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради
Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою акціонером Товариства, який обраний Членом Наглядової ради Товариства, та отримання
Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника,
яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім’я, по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу),
дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі
обмеження повноважень представника.
16.4.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства
припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства
або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в
тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
16.5. Представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера
Товариства представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень,
передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з
додержанням вимог чинного законодавства України.
16.6. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради
Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду
Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження
виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Документообіг Наглядової ради
Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також
організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради
Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні
Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової
ради Товариства.
16.7. Голова Наглядової ради Товариства:
16.7.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.
16.7.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.
16.7.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.
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16.7.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та
інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами.
На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради
Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.
16.7.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що
видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.
16.7.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і
розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
16.7.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від
імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду
Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).
16.7.1.8. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.
16.7.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об’єктивних
причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості
виконувати свої повноваження та обов’язки, його повноваження та обов’язки виконує
Заступник Голови Наглядової ради Товариства.
16.8. Секретар Наглядової ради Товариства:
16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.
16.8.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів
Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання
печаток та штампів Наглядової ради Товариства.
16.8.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради
Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової
ради Товариства для виконання своїх повноважень.
16.8.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та
інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.
16.8.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.
16.9. Засідання Наглядової ради Товариства.
16.9.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в
квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:
- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства;
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п’ять) відсотків
статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).
16.9.2. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за
місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом
особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою
телевізійної / відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників
такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками
засідання Наглядової ради Товариства.
Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом
проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання
Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови
Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови
Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування
член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з
питань порядку денного засідання шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня
заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється
Положенням про Наглядову раду Товариства.
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16.9.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради
Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до
дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце
проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення
додається пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання
Наглядової ради Товариства, яка є невід’ємною частиною такого повідомлення. До дати
засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі
необхідні документи та інформація, пов’язанні з питаннями порядку денного засідання
Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати
внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке
оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного
засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань
проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення
термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради
Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства,
засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.
16.9.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на
такому засіданні присутні всі обрані до складу члени Наглядової ради Товариства.
Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова
Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку
відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.
16.9.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного
приймаються 100% голосів від загальної кількості складу членів Наглядової ради Товариства
16.9.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що
підписується Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання
Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох)
днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства. Голові Наглядової ради
Товариства для підпису надаються протоколи із підписом Секретаря Наглядової ради
Товариства. Голова Наглядової ради Товариства зобов’язаний підписати протокол засідання
Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту надання такого протоколу
Секретарем Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є
заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член
Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради
Товариства або окремим листом на ім’я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення
члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу
відповідного засідання Наглядової ради Товариства. У випадку, якщо протокол засідання
Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради Товариства не підписав протягом строку,
встановленого цим пунктом, такий протокол має підписати Заступник Голови Наглядової ради
Товариства. Протоколи, підписані членом Наглядової ради, якого було обрано Секретарем
засідання Наглядової ради Товариства, повинні протягом 5 днів бути передані на зберігання
Секретарю Наглядової ради Товариства.
Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов’язково має містити:
- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися та рішення, які винесені на голосування, результати
голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової ради Товариства.
Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до
Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради
Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань
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Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам
Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів
Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.
Підписи Голови Наглядової ради Товариства (Заступника Голови Наглядової ради
Товариства, члена Наглядової ради Товариства, який головує на засіданні Наглядової ради
Товариства) та Секретаря Наглядової ради Товариства на Протоколах засідань Наглядової
ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства, розпорядженнях
Наглядової ради Товариства та інших документах Наглядової ради Товариства скріпляються
печаткою Наглядової ради Товариства.
16.9.7. У разі обрання Наглядової ради у складі однієї особи усі рішення Наглядової
ради приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.
В цьому разі положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування,
оформлення та підписання рішень Наглядової ради, як колегіального органу, не
застосовуються.
16.10. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.
До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених
цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової
ради Загальними зборами.
16.10.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить
вирішення питань:
16.10.1.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, якi регулюють роботу
органiв управлiння Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов’язки
акцiонерiв Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та
порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші
відокремлені підрозділи Товариства тощо;
16.10.1.2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного;
16.10.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборів акціонерів Товариства;
16.10.1.4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів
акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
16.10.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів
Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних
чи фізичних осіб;
16.10.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за
виключенням акцій);
16.10.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим
Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
16.10.1.9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень
(відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі
розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана
на посаду Генерального директора Товариства;
16.10.1.10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту),
що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;
16.10.1.11. прийняття рішення про обрання та залучення суб’єкта оціночної діяльності
(оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або
розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
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16.10.1.12. обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту
фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з
аудитором Товариства;
16.10.1.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
16.10.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного
цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які
мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів
Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні
товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства
особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі),
затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
16.10.1.16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах,
спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших
юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших
корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), підписання угод про створення,
приєднання до спільної діяльності;
16.10.1.17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження
передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4
статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
16.10.1.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
16.10.1.19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм
простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,
відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
16.10.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів
Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав
власності на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем
цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою,
яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;
16.10.1.21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних
зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів
Товариства;
16.10.1.22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови
Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання),
Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);
16.10.1.23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства;
16.10.1.24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку
в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому
розпоряднику;
16.10.1.25. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства;
16.10.1.26. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або
служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади
внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби
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внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього
аудиту Товариства;
16.10.1.27. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради
Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та
відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які
передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі
шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
16.10.1.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства
відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16.10.1.29. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), який
укладається між акціонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додаткові
зобов’язання як акціонери;
16.10.1.30. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів
діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі
прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень,
інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій
Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної,
технічної, економічної, цінової політики Товариства;
16.10.1.31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів
дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших
видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та
фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги
на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна
сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;
16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання
Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів
договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
16.10.1.33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо
отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов’язаних з такими
правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань
(застава, порука, гарантія тощо);
16.10.1.34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з
придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних
ділянок;
16.10.1.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо
придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому
числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та
інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо
надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю
тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за
зобов’язаннями інших осіб (майнове поручительство);
16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів
переводу боргу або відступлення права вимоги;
16.10.1.38. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати
розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів
акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів
акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об’ємах, визначених
Загальними зборами акціонерів Товариства;
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16.10.1.39. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в
оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів
основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням
переоцінки), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо
загальна сума таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на
календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно
від їх вартості;
16.10.1.40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є
заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25
(двадцяти п’яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства;
16.10.1.41. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які
надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право
власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що
визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування в органах управління
юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними
завданнями відносно такого голосування;
16.10.1.42. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу
Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;
16.10.1.43. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств
Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
16.10.1.44. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних
документів системи реєстру власників цінних паперів;
16.10.1.45. надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення
(модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів,
первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 1 000 000,00 (один
мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує
20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік;
16.10.1.46. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу
Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів
та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що
перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких
операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік;
16.10.1.47. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора
Товариства від виконання обов’язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30
(тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;
16.10.1.48. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки
Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30
(тридцять) календарних днів або його звільнення;
16.10.1.49. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних
правочинів:
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції
власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним
контрагентом на рік перевищує _150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень;
- будь-якого правочину, якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25
відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з
урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;
16.10.1.50. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового
правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк
більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2
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(два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов’язання (гарантія,
відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки – такі правочини можуть
вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою;
16.10.1.51. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про
отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних
фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати
(крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць
перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати
(крім
комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує
1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних
ділянок – незалежно від їх вартості;
16.10.1.52. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто
нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що
пов’язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими
перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають
створення нової юридичної особи;
16.10.1.53. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у
випадку їх укладання або внесення до них змін та/або доповнень);
16.10.1.54. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором
довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким інших чином повноважень на вчинення
правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких
вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів
акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
16.10.1.55. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств,
визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
16.10.1.56. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової
ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду
Товариства.
16.11. Члени Наглядової ради Товариства мають право:
отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства,
якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради
Товариства;
вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства,
порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань
Наглядової ради Товариства;
ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних
комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної
комісії Товариства;
добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно
попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена
Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів
Товариства;
має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
16.12. Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
бути лояльним по відношенню до Товариства;
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-

діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової
ради Товариства;
здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням
випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена
Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях
Наглядової ради Товариства;
під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства
приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали,
надані до засідання Наглядової ради Товариства;
оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при
голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб
конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також
інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може
призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати
наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам
Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або
Наглядової ради Товариства.
16.13. Комітети Наглядової ради Товариства.
Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих
питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право
створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через
комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов’язки. За рішенням
Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової
ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової
ради Товариства. До комітетів обов’язково обираються члени Наглядової ради Товариства, а у
разі обрання одноособового члену Наглядової ради – його представники. Повноваження та
компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням
Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому
визначається головна мета та зобов’язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів
комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції
комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів
регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується
рішенням Наглядової ради Товариства.
16.14. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
16.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради
Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.
17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА
17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий
Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.
До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та
фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім
питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та
Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
17.2. Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний
директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України,
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цим
Статутом,
Положенням
про
Виконавчий
орган
Товариства
(у
разі
прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями
Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси
Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та
громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь
Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для
виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно
розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що
встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями
Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства
та виконання покладених на Товариство завдань.
17.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів
Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне
виконання їх рішень.
17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну
професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора
Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на
керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом
Ревізійної комісії Товариства.
Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального
директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення
строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття
Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати
повноваження та функції, а також нести обов’язки Генерального директора Товариства до
моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з
посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду
Генерального директора Товариства.
17.5. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального
директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття
Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора
Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору
(контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального
директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному
рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора
Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею
трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального
директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства
рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не
встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття
Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального
директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею
трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства
припиняються достроково у разі:
17.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове
відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;
17.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду
Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради
Товариства не менш ніж за 14 днів;
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17.6.3. неможливості виконання особою обов’язків та здійснення повноважень
Генерального директора Товариства за станом здоров’я;
17.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до
покарання, що виключає можливість виконання нею обов’язків та здійснення повноважень
Генерального директора Товариства;
17.6.5. в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.
17.6.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із
особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.
17.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:
17.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства,
крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в
тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства
ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні
фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства,
готує та надає звіти про їх виконання;
17.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових
техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних
та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та
розвитку, інших планів Товариства;
17.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику
Товариства;
17.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової
ради Товариства, звітує про їх виконання;
17.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань
своєї діяльності;
17.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та
порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
17.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства,
за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції
Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
17.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства
України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання
Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів
акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
17.7.10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи
працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками
Товариства;
17.7.11 приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників
Товариства;
17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства
пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад
Товариства;
17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв,
відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та
функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
17.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій,
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представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних
підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
17.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників
дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів,
виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату
управління Товариства;
17.7.16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання)
договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту
потрібно одержати обов’язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл)
Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
17.7.17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді
та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
17.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює
відчуження нерухомого майна Товариства та об’єктів незавершеного будівництва Товариства;
17.7.19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів
щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних
зборів акціонерів Товариства;
17.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує
та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з
них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах,
корпораціях, консорціумах та інших об’єднаннях; участь у діяльності органів управління
юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
17.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає
правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких
корпоративних прав інших юридичних осіб;
17.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені
Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за
виконання його умов;
17.7.23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів,
визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення
бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності;
17.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
17.7.25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.54
цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим
особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами,
вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі
й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті
Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
17.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що
становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства,
розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії,
відділення та представництва Товариства, статути дочірніх підприємств та надає їх на
затвердження Наглядовій раді Товариства;
17.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та
функціональні структурні підрозділи Товариства;
17.7.28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед
контрагентами і третіми особами;
17.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
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17.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які
затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
17.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення
інформації про діяльність Товариства;
17.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної
компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або
щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради
Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.
17.8. Права, обов’язки та відповідальність Генерального директора Товариства.
17.8.1. Генеральний директор Товариства має право:
- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо
яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень
останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або
Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами,
банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління,
державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно
укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші
правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень
Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів
Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про
вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення
або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами
акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України
або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних,
депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених
цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради
та/або Загальних зборів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення),
підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим
фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих
дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо
діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових
відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма
особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими
представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
17.8.2. Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради
Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
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-

діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні
до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних
приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю
Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала
йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову
репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких
він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах
управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються,
або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний
зацікавленою особою.
17.8.3. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за
збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та
міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
17.9. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустка,
хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово
виконувати обов’язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку
покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг
прав і обов'язків та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор Товариства.
Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків
повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора
Товариства, припиняються автоматично.
За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень
Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на
підставі відповідного наказу чи довіреності.
17.10. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього
дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або
Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого
затвердження чи отримання такого погодження.
17.11. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства
надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії
Товариства, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10% акцій
Товариства, протягом 5 (п’яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на
адресу Виконавчого органу Товариства.
17.12. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової
інформації встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до інформаційної
політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.
18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА
18.1. У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансовогосподарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.
18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про
Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого
положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.
18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.
18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа
фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.
З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.
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Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в
члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо
інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії
Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою,
обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного
до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).
Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у
разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі
прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі
дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням
Загальних зборів акціонерів Товариства.
Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому
члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.
18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства
необмежену кількість разів.
18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:
- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.
18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа
простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони
виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового
складу Ревізійної комісії.
18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються
акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено
самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної
комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства
– юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім
представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до
вимог чинного законодавства.
18.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів
Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно
проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства,
при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного
голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість
членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси
складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися
під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії
Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає
право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час
голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної
комісії Товариства, що обираються.
18.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право
подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого
представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в
члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього
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Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної
комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу
Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії
Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах
акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на
Загальних зборах не включаються.
В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії
Товариства обов’язково повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії
Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце
реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади
та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за
корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний
код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв’язку.
18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства
вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією
Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При
проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання
обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх
уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до
Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають
із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата
(кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (
- ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або
кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів,
розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства.
18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за
яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного
складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у
члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки
кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути
прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів
Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю
голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням
Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної
комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про
дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте
Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії
Товариства.
Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої
повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії
Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена
Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства
статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером,
представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної
неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,
померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким
його засуджено до покарання, що виключає виконання обов’язків члена Ревізійної комісії
Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без
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рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та
таким членом Ревізійної комісії Товариства.
18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту
обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної
комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства
рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів
Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове
припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні
всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов’язані
із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.
18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:
18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм
та планів розвитку Товариства;
18.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину,
комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на
предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
18.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних
зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської
діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням,
своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства
використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок
прибутку Товариства;
18.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення
фінансових операцій;
18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується
Виконавчим органом Товариства;
18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності
активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка
рекомендацій для органів управління Товариства;
18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і
статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики
Товариства;
18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів
Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
18.8. Ревізійна комісія має право:
18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства
необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий
запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства,
вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення
засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;
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18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до
повноважень Ревізійної комісії;
18.8.4. проводити службові розслідування;
18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за
рахунок Товариства;
18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі
порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності
Товариства.
18.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною
комісією:
- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Виконавчого органу;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є
власниками більше 10% простих акцій Товариства
18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія
складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.
18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не
менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один
голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.
Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.
18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним
зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.
19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
19.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних
акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його
предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої
річної фінансової звітності.
19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.
19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину
питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів
акціонерів Товариства.
19.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів
Товариства за поданням Наглядової ради.
19.4.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
19.4.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах
акціонерів Товариства більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
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19.4.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє
схвалення значних правочинів.
19.4.4. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді
надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства
(відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на
вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою
Товариством до вчинення правочину.
19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним 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 її 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 або окремо)
відповідає принаймні одній із нижченаведених 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).
Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно
отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів
Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна
бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення
правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.
20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
20.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть
участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що
регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір
заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового
колективу, які:
20.3.1. Затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього.
20.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.
20.3.3. Визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання
працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
20.3.4. Визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу
Товариства колективний договір.
20.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація
Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений
орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.
20.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа
(уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:
20.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;
20.5.2. узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання
працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
20.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку
Товариства;
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20.5.4. розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми
матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької
та раціоналізаторської діяльності;
20.5.5. виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення,
преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників
Товариства;
20.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
20.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та
Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою
організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства
(уповноважений орган) та Виконавчим органом Товариства.
20.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством
України.
21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА
21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та
обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
21.2. У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з
них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.
21.3. У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до Товариства
переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. У разі
приєднання Товариства до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього суб’єкта
господарювання переходять усі майнові права та обов’язки Товариства.
21.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за
роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів
господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох
нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом)
у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого Товариства.
21.5. У разі перетворення Товариства в інший
суб’єкт господарювання до
новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.
21.6. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням
Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Інші
підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
21.7. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за
рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за
рішенням суду або відповідних органів влади.
21.8. Наглядова рада Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення, повинна, крім випадку, передбаченого пунктом 21.10 цього Статуту:
- розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу,
перетворення);
- підготувати пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу
(виділу, перетворення);
- отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття,
приєднання, поділу або виділу;
- підготувати подання Загальним зборам акціонерів Товариства для розгляду питання
про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про
затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),
передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у
разі поділу та виділу);
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- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з
питання про припинення Товариства шляхом злиття, договір про злиття, статут товариства, що
створюється в результаті злиття, передавальний акт, умови конвертації акцій Товариства в
акції товариства, що створюється в результаті злиття;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з
питання про приєднання, договір про приєднання, а в разі якщо Товариство приєднується до
іншого товариства, підготувати також передавальний акт;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з
питання про припинення Товариства шляхом поділу, матеріали про порядок і умови поділу,
про створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства в акції що
створюються, товариств, розподільний баланс;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з
питання про виділ, про порядок і умови виділу, про створення нового товариства (товариств),
про конвертацію частини акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій
створюваного товариства серед акціонерів Товариства, придбання акцій створюваного
товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), розподільний
баланс;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з
питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, про
порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товаристваправонаступника.
21.9. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган влади, що прийняв
рішення про припинення Товариства, призначають у встановленому чинним законодавством
порядку комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та
встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з
припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами
Товариства.
21.10. У випадку здійснення приєднання до Товариства, іншого господарського
товариства, у якому Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій такого
господарського товариства і таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до
статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення
про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання
приймається Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про
приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.
21.11. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів
задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством.
21.12. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення діяльності Товариства,
призначає за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію Ліквідаційну
комісію, встановлює порядок та строк припинення Товариства, а також строк для надання заяв
кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання
укладених Товариством договорів.
21.13. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її
призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості
про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення
господарського Товариства та про порядок та строк заявлення кредиторами вимог до нього,
забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і
кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Товариства третім
особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу
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Товариства або органу, що призначив Ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота
ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
21.14. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею
Товариству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства
України.
21.15. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його
майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, виконання
зобов’язань перед бюджетом, кредиторами та виконання інших зобов’язань розподіляються
Ліквідаційною комісією серед акціонерів, при цьому перевагу одержують власники
привілейованих акцій, а інші акціонери одержують частину коштів, яка пропорційна вартості
акцій, що знаходяться в їх власності.
21.16. Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в
натуральній формі без винагороди.
21.17. При припинені Товариства робітникам, яких звільнено, гарантується додержання
їх прав та інтересів, що передбачені діючим законодавством.
21.18. Претензії, які були подані після закінчення строку, встановленого для їх подання,
задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та
заявлених в установлений строк. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються
погашеними, рівно як і претензії, які не визнані Ліквідаційною комісією, якщо кредитори на
протязі місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання
претензій не подали позов до суду або арбітражного суду для задоволення своїх вимог.
21.19. Товариство вважається припиненим з моменту внесення запису про це до
Єдиного державного реєстру.
22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних
зборів акціонерів Товариства.
22.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до
Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості
присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників).
22.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх
державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними
зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу
щодо внесення змін до статуту Товариства.
22.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у
встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень
цього Статуту.
22.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами
Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Голова зборів

_______________
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ДОГОВІР
з одноосібним Членом Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
місто Кривий Ріг

«___» _______ 2013 року

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00190977, надалі іменується як
«Товариство», в особі Голови Загальних зборів акціонерів Бондаренко Тетяни Вадимівни, яка діє на
підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 18.04.2013 року, з одного боку, та
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited
Liability Company Metinvest B.V.), реєстраційний номер 24321697, (Особа, яка надала свою згоду на
обрання у члени Наглядової ради Товариства та рішення щодо обрання якої членом Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ» було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства), далі іменується як «Член
Наглядової ради Товариства», в особі:
- Керуючого директора А – ІТПС (Нідерланди) Б.В. (ІTPS (Netherlands) B.V), представленого паном
Якобом Броерсом (Jacob Broers), який діє на підставі Статуту;
- Керуючого директора Б – Ігоря Миколайовича Сирого, який діє на підставі Статуту,
з іншого боку, які разом іменовані як «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1.

Для цілей цього Договору:

під терміном «Товариство» розуміється ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

під терміном «Член Наглядової ради Товариства» розуміється обраний у порядку,
передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства, одноособовий
Член Наглядової ради – юридична особа – акціонер Товариства.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Згідно із цим Договором Член Наглядової ради Товариства зобов'язується здійснювати
повноваження, функції і обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом
Товариства та внутрішніми документами Товариства, пов'язані з обранням його на посаду
Члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов'язується створювати належні умови для
здійснення функцій Члена Наглядової ради Товариства.
Цей Договір є договором приєднання, умови якого можуть бути прийняті іншою Стороною не
інакше, як шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому.
Надання кандидатом в Члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання його в
члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до Договору між Товариством і
Членом Наглядової ради Товариства на вказаних у цьому Договорі умовах у разі прийняття
Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи членом
Наглядової ради Товариства.
Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому
числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовувалась для
досягнення цілей, установлених цим Договором.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1.

3.2.

3.3.

Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі рішення Загальних
Зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 19.04.2012 року), Статуту, внутрішніх
документів Товариства та з дотриманням положень цього Договору.
Інтереси Члена Наглядової ради у Наглядовій раді Товариства представляють Керуючий
Директор А та Керуючий директор Б Члена Наглядової ради або інша фізична особа, яка має
повну цивільну дієздатність, уповноважена на це Членом Наглядової ради Товариства.
Представник Члена Наглядової ради може бути призначений на певний строк або для участі у
конкретному засіданні Наглядової ради Товариства.
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3.4.

Представник Члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Члена
Наглядової ради, інтереси якого він представляє у Наглядові раді.
3.5. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства є дійсними з моменту прийняття Загальними
зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи в члени Наглядової
ради Товариства.
3.6. Повноваження представника Члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності
Членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення
такого представника.
3.7. У випадку дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства
одночасно припиняються повноваження представника, які надані відповідно до довіреності, що
видана Членом Наглядової ради Товариства.
3.8. До повноважень Члена Наглядової ради Товариства відноситься:
3.8.1.
забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів Товариства;
3.8.2.
здійснення заходів щодо запобігання порушень прав акціонерів Товариства;
3.8.3.
сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;
3.8.4.
забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю
Товариства та діяльністю Виконавчого органу Товариства.
3.9. Член Наглядової ради Товариства може здійснювати інші повноваження Члена Наглядової ради
Товариства, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції
Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і
інтересів акціонерів Товариства.
3.10. При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради в своїй діяльності керується
Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми
документами Товариства та положеннями цього Договору.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА
4.1.

Права Члена Наглядової ради Товариства:
4.1.1. отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої
обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства,
якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради
Товариства;
4.1.2. для вироблення ефективних управлінських рішень, Член Наглядової ради Товариства
може знайомитися з внутрішніми документами Товариства, отримувати в належному
об'ємі інформацію, включаючи статистичні дані відносно інших компаній, відомості
про будь-які операції Товариства, відомості про претензії (позови, скарги), що
пред'являються до Товариства, відомості про отримання (відзив) ліцензій, про
корпоративні конфлікти, в яких залучено Товариство, прогнози, висновки органів
управління Товариства, отримувати в регулярному режимі інформацію про поточну
фінансово–господарську діяльність Товариства в об'ємі, необхідному для здійснення
своїх повноважень Члена Наглядової ради Товариства;
4.1.3. підписувати Рішення Наглядової ради, а також інші необхідні документи, пов’язані з
діяльністю Наглядової ради та Товариства, засвідчувати копії документів як Член
Наглядової ради Товариства;
4.1.4. формувати план роботи Наглядової ради Товариства, порядок денний засідань
Наглядової ради Товариства;
4.1.5. ознайомлюватися з рішеннями Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії
Товариства (у разі її створення), а при необхідності – запитувати додаткову інформацію,
що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової
ради Товариства;
4.1.6. видавати довіреність фізичній особі на право представляти його інтереси на засіданнях
Наглядової ради Товариства на строк, що не перевищуватиме строк повноважень, на
який обраний Член Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів
акціонерів Товариства;
4.1.7. Член Наглядової ради Товариства має інші права, встановлені чинним законодавством
України та Статутом Товариства.

4.2.

Обов’язки Члена Наглядової ради Товариства:
4.2.1. бути лояльним по відношенню до Товариства;
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4.2.2. діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач
Наглядової ради Товариства;
4.2.3. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
4.2.4. не приймати рішень з питань, стосовно яких Член Наглядової ради має конфлікт
інтересів або зацікавленість;
4.2.5. під час прийняття рішень з питань порядку денного Наглядової ради Товариства
приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали,
надані до засідання Наглядової ради Товариства;
4.2.6. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень з питань порядку
денного засідань Наглядової ради Товариства;
4.2.7. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб
конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також
інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може
призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати
наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам
Товариства, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України;
4.2.8. виконувати рішення прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
5.1.

5.2.

5.3.

Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством
за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і
розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичаї ділового
звороту і інші обставини, які мають відношення до справи.
Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за розголошення конфіденційної
інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були
завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці)
Членом Наглядової ради Товариства.
Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється
нормами чинного законодавства України і внутрішніми документами Товариства.
6. ОПЛАТА ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1.
6.2.

Член Наглядової ради Товариства здійснює свої права, обов’язки та повноваження за цим
Договором безоплатно.
Товариство в особі його Виконавчого органу забезпечує необхідне фінансування та
організаційно–технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.
7.2.

Сторони прагнутимуть вирішити всі спори і протиріччя, які можуть виникнути з цього
Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.
У разі недосягнення згоди кожна із сторін цього договору має право на вирішення спірних
питань у судовому порядку.
8. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.

8.2.

Цей Договір набирає чинності для Члена Наглядової ради з моменту підписання за умови
попереднього надання ним до Товариства письмової згоди на обрання Членом Наглядової ради
Товариства та прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання
особи Членом Наглядової ради Товариства та на строк повноважень обраного Члена Наглядової
ради Товариства.
Цей Договір припиняє свою дію для Члена Наглядової ради Товариства в разі припинення
повноважень Члена Наглядової ради Товариства за власною ініціативою у порядку,
визначеному Статутом Товариства, або у випадку, якщо Загальними зборами акціонерів
Товариства прийнято рішення про відзив (відкликання) членів Наглядової ради Товариства,
якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також в інших
випадках, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та
чинним законодавством України.
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8.3.
8.4.

Будь-які зміни до цього Договору вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів
Товариства.
Цей Договір складений у двох примірниках. Один оригінальний примірник цього Договору
зберігається у Товаристві, а другий оригінальний примірник цього Договору надається Члену
Наглядової ради Товариства.
Реквізити та підписи:

Товариство:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
ідентифікаційний код 00190977
адреса: м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50066, Україна
в особі:

Член Наглядової ради Товариства:
Приватна компанія з обмеженою
відповідальністю Meтiнвeст Б.В.
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)
реєстраційний номер 24321697
адреса: Александерштраат 23, 2514JM
м. Гаага, Нідерланди
в особі:

Голови Загальних зборів акціонерів

Керуючий директор А: __________ Якоб Броерс

/_________________________ / Т.В.Бондаренко/

Керуючий директор Б:__________ І.М. Сирий
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