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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Приватне акціонерне товариство “Горизонт” (далі – Товариство) є новим найменуванням 

акціонерного товариства закритого типу “Горизонт”, відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні 

товариства” та його єдиним правонаступником. 

 1.2. Акціонерне товариство закритого типу «Горизонт» створене за рішенням Установчих зборів 

Товариства згідно умов Установчого договору від 08 серпня 1994 р. 

 1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових 

актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, інших чинних законодавчих актів України. 

1.4. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей 
Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та 

компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим 

документом яким керується у своїй діяльності. 

1.5.  Найменування Товариства. 

1.5.1. Повне найменування Товариства:  

-  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ГОРИЗОНТ”; 

1.5.2. Скорочене найменування Товариства: 

-  ПрАТ “ГОРИЗОНТ”. 

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. 

Шатрищанська, 67. 

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

 2.1. Метою діяльності Товариства є: 

 2.1.1. отримання законного прибутку у разі здійснення підприємницької діяльності; 

 2.1.2. задоволення потреб в його послугах, роботах товарах та реалізації на основі отриманого прибутку 

інтересів акціонерів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу. 

 2.2. Предметом діяльності Товариства є: 

 2.2.1. У сфері будівництва: 

 а) цивільне та промислове капітальне будівництво, будівельно-монтажні, будівельно-ремонтні та 

художньо-оздоблювальні роботи; 

 б) проектно-конструкторські роботи. 

 2.2.2. У сфері виробництва: 

 а) виробництво будівельних матеріалів; 

 б) виробництво продукції промислово-технічного призначення та товарів широкого вжитку і народного 

споживання, побутового призначення з власних та придбаних матеріалів та сировини. 

 2.2.3. У сфері послуг: 

 а) вантажне, пасажирське перевезення, надання транспортно-експедиторських, складських послуг; 

 б) ремонт, наладка, технічне обслуговування, заправка паливно-мастильними матеріалами транспортних 

засобів та інших агрегатів, технологічних ліній промислового призначення. 

 2.2.4. У сфері торгівлі: 

 а) організація і здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі промисловими та продовольчими 

товарами, продукцією промислово-технічного призначення, як власного виробництва так і виробництва інших 

підприємств, створення власної торгівельної мережі; 

 б) торгівля транспортними засобами та запасними частинами до них; 

 2.2.5. У сфері посередницької діяльності: 

 а) послуги посередництва, в тому числі торгівельно-посередницькі, маркетингу, менеджменту, 

консалтингу, здійснення брокерської, рекламної діяльності. 
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3.  ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ  ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

 3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного 

товариства . Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою з 

дати його державної реєстрації. 

 3.2. Товариство має цивільні права та обов´язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства 

України, цього Статуту, Установчого договору та внутрішніх Положень Товариства. 

 3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та штамп зі своїм 

найменуванням, фірмову марку та товарний знак, який затверджується Директором та реєструється в Торгово-

промисловій палаті. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та 

бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо. 

 3.4. Майно Товариства становлять основні та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких 

відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України. 

 3.5. Товариство є власником: 

 - майна, переданого йому засновниками; 

 - майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності; 

 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством 

 3.6. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належать на праві власності. 

Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і 

розпорядження щодо майна, що є в його власності. 

 3.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, 

несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України. 

 3.8. Товариство має право купувати, продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, 

передавати в оренду, передавати безоплатно в тимчасове користування юридичним та фізичним особам засоби 

виробництва та інші матеріальні і нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, 

якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.  

 3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку: 

- випускати цінні папери; 

- засновувати та вступати в об´єднання з іншими суб´єктами господарської діяльності; 

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства; 

 3.10. Товариство є правонаступником суб´єкта підприємницької діяльності – «Коростенської будівельної 

госпрозрахункової дільниці РВО «УкрАгроПромРемМаш». 

 3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть 

застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім 
випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення 

корупційних порушень). 

 3.12. Товариство зобов´язане: 

 -  дотримуватись вимог чинного законодавства України; 

 - розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності 

Товариства. 

 

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 

 4.1. Статутний капітал створюється за рахунок приватизованого державного майна Коростенської 

будівельної госпрозрахункової дільниці РВО «УкрАгроПромРемМаш». 

 4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 380 гривень 59 копійок (Одна тисяча триста вісімдесят 
гривень 59 копійок). 

 4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 138 

059 штук (Сто тридцять вісім тисяч п´ятдесят дев´ять) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною 

вартістю 0,01 гривні. (Нуль гривень одна копійка). 

 4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні.  Акції Товариства існують 

виключно в бездокументарній формі. 

 4.5. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу 

шляхом проведення на біржі аукціону. 
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 4.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими 

акціонерами цього Товариства, за ціною та умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно 

кількості акцій, що належать кожному з них. Порядок реалізації переважного права на придбання акцій 

Товариства передбачений ст.7 Закону України Про акціонерні товариства. 

 4.7. У разі, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має 

переважне право на  придбання акцій, що продаються його акціонерами. 

 4.8. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням 

Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після 

реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

 4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено лише після повної його оплати шляхом: 

 4.9.1. підвищення номінальної вартості акцій; 

 4.9.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості; 

 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом 

розміщення додаткових акцій. Товариство може  здійснювати  тільки приватне розміщення акцій.  

 Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються 

Товариством, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства. 

  4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом 

підвищення номінальної вартості акцій. 

 4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених 

Товариством акцій не допускається. 

 4.13. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:  

 4.13.1. зменшення номінальної вартості акцій; 

 4.13.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 

 4.13.3. зменшення загальної кількості акцій. 

 4.14. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення  в порядку, 

встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому випадку кредитори мають право вимагати дострокового 

припинення або виконання відповідних зобов´язань Товариства та відшкодування їм збитків. 

 4.15. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у 

відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється 

виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій. 

 4.16. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов´язані зі змінами статутного капіталу 

Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування збитків вирішуються у судовому 

порядку. 

 4.17. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного 
капіталу та про викуп власних акцій ( у разі прийняття такого рішення) Товариство розкриває інформацію про 

зменшення статутного капіталу, про викуп власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на 

фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України. 

 4.18. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти 

та кошти одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків. 

 4.19. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися 

грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між Товариством  та  інвестором  -  

майновими   правами,   немайновими правами,   що  мають  грошову  вартість,  цінними  паперами  (крім 

боргових емісійних цінних паперів,  емітентом яких є  набувач,  та векселів), іншим майном. 

 4.20. Акція є неподільною. У випадку, якщо  з встановлених законом підстав кілька осіб стають 

власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження 
акціонера у встановленому чинним законодавством порядку. 

 4.21. Товариство зобов´язане  у випадках, передбачених  чинним законодавством України, здійснити 

оцінку та викуп акцій у акціонера, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до 

чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

 Наслідками невиконання  зобов´язань з викупу акцій є відповідальність, яка  настає згідно з нормами 

чинного законодавства. 

 4.22. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу 

Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або 
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за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір 

щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік. 

 Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 25 відсотків від статутного капіталу, 

чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів 

акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України. 

 4.23.  Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного 

капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат 

Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів 

Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням 

Загальних зборів акціонерів Товариства. 

 4.24. Облік прав власності на цінні папери здійснюється згідно з чинним законодавством України. 
Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах у 

зберігача.  

 4.25. Товариство  має  право  за  рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою 

власників цих  акцій.  Порядок  реалізації  цього права визначається рішенням   загальних  зборів, що обов'язково 

встановлює: порядок  викупу,  що  включає  максимальну кількість акцій, що викуповуються;  строк викупу;  ціна 

викупу (або порядок її визначення);  дії Товариства щодо викуплених акцій  (їх  анулювання  або продаж). 

 

5. ПРАВА, ОБОВ´ЯКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 

 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в встановленому законом порядку (зокрема, 

при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу 

акціонера Товариства. 

 5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 

 5.2.1. брати участь в управлінні Товариством; 

 5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства; 

 5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. 

 5.2.4. вимагати обов´язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадку та 

порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. 

 5.2.5. одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна 

Товариства. 

 5.2.6. на переважне придбання акцій Товариства при додатковій емісії в процесі приватного розміщення в 

кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства. 

 5.2.7. отримувати дивіденди; 

 5.2.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. 

 5.3. Акціонер (акціонери),  який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства  

мають право вимагати від Посадових осіб Товариства проведення аудиторських або спеціальних перевірок 

діяльності Товариства. 

 5.4. Акціонер має право оскаржувати рішення загальних зборів протягом трьох місяців з дати його 

прийняття, у разі порушення таким рішенням або порядком його прийняття, прав та охоронювані законом 

інтересів акціонера 

 5.5. Акціонери Товариства зобов´язані: 

 5.5.1. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати 

рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; 

 5.5.2. виконувати свої зобов´язання перед Товариством, у тому числі пов´язані з майновою участю, а 

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

 5.5.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 

 5.5.4. нести інші обов´язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором 

між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 5.5.5. у разі не повної оплати за акції,  відповідати за зобов´язаннями Товариства також у межах 

неоплаченої частини вартості належних їм акцій, у тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладання 

стягнення на його майно. 
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6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 

 6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після 

покриття витрат, пов´язаних з діяльністю Товариства. З балансового прибутку Товариства сплачуються 

передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.  

 6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні 

Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. 

 6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишаються в розпорядженні Товариства: створюється та 

поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства, накопичується нерозподілений прибуток 

(покриваються збитки), здійснюється розвиток Товариства, у тому числі підвищується якість послуг. 

 6.4. З чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку здійснюється виплата  дивідендів 

в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк що не перевищує шість місяців з дня 
прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

 6.5. Товариство повідомляє осіб,  які  мають  право  на  отримання  дивідендів,  про  дату,  розмір,  

порядок  та  строк  їх  виплати. Ці особи повідомляються шляхом надсилання рекомендованих листів по пошті. 

 6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, 

які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим 

першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення 

Наглядовою радою. 

 6.7. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо 

акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів 

акціонерів  

    

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА 

 7.1. Органами управління Товариства є: 

 7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори); 

 7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада); 

 7.1.3. Одноосібний Виконавчий орган Товариства (дала за текстом – Директор); 

 7.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є 

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства. 

  

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори 

 8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання 

визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних 

зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства ( Регламентом Загальних зборів). 

 8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з 

тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Директора чи передані Загальними 

зборами до компетенції Наглядової ради та Директора. 

 8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в встановленому чинним законодавством 

порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 

 8.5.Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, 

встановленому Регламентом Загальних зборах. 

 8.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за 
рішенням Наглядової ради. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, 

які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним у встановленому законом порядку. 

 8.7. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у  випадках, визначених чинним законодавством 

України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на 

таких акціонерів. 

 8.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів 

здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає 
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затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, 

передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

 8.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається 

акціонерам персонально у термін не пізніше 30 (Тридцяти) днів до дати їх проведення. Повідомлення про 

проведення Загальних зборів надсилається поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру 

(його уповноваженим представникам) особисто. 

 8.10. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, що передбачені чинним 

законодавством України. 

 8.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Річні  загальні   збори   Товариства  

проводяться  не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 

 8.12. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: а) з власної ініціативи; б) на вимогу 
Директора; в) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання 

вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; ґ) в інших випадках, встановлених 

законом.  До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів. 

 8.13. Рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів  мають бути доведені до відома 

всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального 

повідомлення поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим 

представникам) особисто. 

 8.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань , які не включені до порядку денного. 

 8.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 

загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 

перевищувати кількісного складу кожного з органів.  

 8.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є 

власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 

 8.17. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради 

або інша особа, визначена за рішенням Голови Наглядової ради. Для ведення протоколу Загальні збори обирають 

Секретаря Загальних зборів 

 8.18. За підсумками голосування складається протокол, підписується  всіма   членами   лічильної комісії 

Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.  

 8.19. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком 

випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах 

сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку. 

 8.20. Порядок голосування  на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів. 

 8.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма 
акціонерами, як присутніми так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства. 

 8.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або 

цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.  

 8.23. До компетенції Загальних зборів належать: 

 8.23.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

 8.23.2. внесення змін до Статуту Товариства;  

8.23.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

8.23.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

8.23.5. прийняття рішення про розміщення акцій;  

8.23.6. прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу Товариства; 

8.23.7. прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу Товариства; 

8.23.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

8.23.9.  затвердження положень: про Загальні збори,  про Наглядову раду, про Директора  та про 

Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства,  а також внесення змін до них;  

8.23.10.  затвердження інших внутрішніх документів Товариства; 

 8.23.11. затвердження річного звіту Товариства;  

 8.23.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;  
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 8.23.13. прийняття  рішення  про  викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов´язкового 

викупу акцій;  

 8.23.14. обрання та припинення  повноважень Директора, затвердження умов контракту, який 

укладатиметься  з  Директором,  встановлення розміру винагороди;  

 8.23.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;  

 8.23.16. прийняття рішень з питань  порядку  проведення  Загальних зборів, в тому числі обрання 

лічильної комісії;  

 8.23.17. обрання  членів   Наглядової   ради,  затвердження  умов цивільно-правових або  трудових  

договорів (контрактів),  що  укладатимуться  з ними,  встановлення  розміру  їх  винагороди,  обрання особи,  яка 

уповноважується  на  підписання  цивільно-правових   договорів (контрактів)  з членами Наглядової ради;  

 8.23.18. прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів Наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених цим Законом;  

 8.23.19. обрання Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення його 

повноважень;  

 8.23.20.  затвердження  висновків  Ревізійної комісії (Ревізора); 

 8.23.21.  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 ліквідації,  порядку розподілу між акціонерами  майна,  що  

залишається   після   задоволення   вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;  

 8.23.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради,  звіту  Директора, звіту 

Ревізійної комісії (Ревізора);  

 8.23.23. затвердження  принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;  

 8.23.24. обрання комісії з припинення Товариства; 

 8.23.25.  прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 

(двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства  

 8.23.26. затвердження умов договору з депозитарною установою або з депозитарієм  на виконання ними 

функцій лічильної комісії. 

8.23.27. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора); 

 8.23.28. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства; 

 8.23.29. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі 

за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб 

Товариства до відповідальності. 

 8.23.30. прийняття рішення про   вчинення   значного   правочину,  якщо  ринкова вартість майна  робіт 

або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину, перевищує  25  відсотків,  але  менша  ніж  50  відсотків 
вартості активів  за   даними   останньої   річної   фінансової   звітності  Товариства. 

  8.23.31. прийняття 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.  

 8.23.32. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв 

Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність; 

 8.23.33. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів 

акціонерів у випадках, передбачених законом; 

 8.23.34. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень: 

 8.23.35. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних 

зборів цим Статутом чи законом. 

 Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства. 

 8.24.  Повноваження, передбачені підпунктами 8.23.1- 8.23.9, 8.23.11 – 8.23.31 та 8.23.34 – 8.23.35 пункту 

8.23. цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим 

органам Товариства. 

 8.25. Рішення  загальних зборів з питань,  передбачених пунктами 8.23.2 – 8.23.7, 8.23.21 приймається 

більш як  ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання 8.23.31 – приймається більш як 50 відсотками 

голосів акціонерів від їх загальної кількості. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більш ніж 
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50  відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 

з цього питання акцій. 

 8.26. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 8.23. цього 

Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних 

повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що 

були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності 

відповідним законом. 

 

9. НАГЛЯДОВА РАДА 

 9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між 

проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність 
Директора. 

 9.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов´язковим, і подає на 

затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність. 

 9.3. Наглядова ради здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього 

Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень та документів Товариства. 

 9.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, 

та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 

 9.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа 

представників акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів. Голова та члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами строком на 3 (три) роки. 

 Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали порівняно з іншими 
кандидатами найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 З числа обраних членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради. Обраним Головою 

Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались 

для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 9.6. Інші питання, пов’язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а також 

порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду 

Товариства та Регламентом Загальних зборів. 

 9.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з 

моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту 

повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Обрані члени Наглядової ради виконують 

свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень 
новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень 

Наглядової ради чи окремих її членів.  

 Якщо кількість  членів  Наглядової  ради  становить  менше половини її кількісного складу,  Товариство 

протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання  всього  складу  Наглядової ради. 

 9.8. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової 

ради укладається цивільно-правовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена 

Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Директор чи інша уповноважена Загальними зборами 

особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом наглядової ради припиняється 

у разі припинення його повноважень.  

 9.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 

членів Наглядової ради  та  одночасне  обрання нових членів. 

 9.10. Без рішення загальних зборів  повноваження  члена  Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні,  в 

разі неможливості виконання обов'язків члена  Наглядової ради за станом здоров'я,  в  разі  набрання  законної 

сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання 

обов'язків члена Наглядової ради, в   разі  смерті,  визнання  його  недієздатним. 

 9.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру  необхідності,  але не рідше одного разу на квартал і 

є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради. 

 9.12. Рішення Наглядової ради приймається у разі, якщо за питання, яке виноситься на голосування 

проголосувало не менше як 2 (два) члени  Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право  голосу. 

Кожен член Наглядової ради має один голос. 
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 9.13. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а 

також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. 

 9.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  

 9.14.1. затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Товариства (крім Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Директора, про Ревізійну 

комісію (Ревізора); 

 9.14.2. підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття рішення  про  дату  їх  проведення  та 

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

 9.14.3. прийняття  рішення про проведення чергових та позачергових загальних  зборів  відповідно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 

 9.14.4. прийняття  рішення  про  продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

 9.14.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших  цінних паперів, крім акцій, на суму, що 

не перевищує вартості 25 (двадцяти п’яти) відсотків чистих активів Товариства; 

 9.14.6. прийняття  рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

 9.14.7. затвердження   ринкової   вартості   майна   у   випадках, передбачених чинним законодавством; 

 9.14.8. обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків, встановлених чинним законодавством;  

     9.14.9. обрання аудитора Товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  

встановлення розміру оплати його послуг.  

 9.14.10. визначення дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядку та 

строків виплати дивідендів  ; 

      9.14.11. визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають бути  повідомлені  про  проведення  

загальних зборів; 

 9.14.12. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України Про 

акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

  9.14.13. прийняття рішення  про  вчинення  значного  правочину,  якщо ринкова вартість майна або 

послуг,  що є його предметом,  становить від 10 до  25  відсотків  вартості  активів  за  даними  останньої річної 

фінансової   звітності      Товариства; 

 9.14.14. прийняття  рішення про обрання оцінювача майна Товариства та  затвердження  умов  договору,  

що  укладатиметься  з  ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

      9.14.15. прийняття  рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та  затвердження умов 

договору,  що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

 9.14.16. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, 

що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 

  9.14.17 вирішення інших питань, які згідно законодавства віднесені до виключної компетенції 
Наглядової ради. 

 9.15. Без рішення загальних зборів  повноваження  члена  Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні; в 

разі неможливості виконання обов'язків члена  Наглядової ради за станом здоров'я;  в  разі  набрання  законної 

сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання 

обов'язків члена Наглядової ради; в   разі  смерті,  визнання  його  недієздатним,  обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, померлим. 

 9.16. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації нею своєї 

компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином 

 9.17. Інші питання, пов'язані з діяльністю Наглядової ради, що не врегульовані цим Статутом 

визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства. 

 

10. ДИРЕКТОР 

 10.1. Одноосібним Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю 

є Директор. 

 10.2.  У своїй діяльності Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, а також 

підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізору). Директор подає на 

затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Директор діє від імені Товариства в межах, 

встановлених Статутом і чинним законодавством. 
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 10.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції 

Загальних зборів і Наглядової ради.. 

 10.4. Директор обирається Загальними зборами безстроково. 

 10.5. Повноваження Директора  припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про 

складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання своїх обов'язків; відкликанням його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними 

зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених 

договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором; 

 10.6. До компетенції Директора належить: 

 10.6.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішенням Загальних 
зборів та Наглядової ради до його компетенції; 

 10.6.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Директора; 

 10.6.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються (укладаються) 

Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладання) яких потребує прийняття рішення Загальними 

зборами або Наглядовою радою; 

 10.6.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до 

основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 

 10.6.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які 

погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної 

діяльності; 

 10.6.6. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; 

 10.6.7 розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх; 

 10.6.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 

 10.6.9. складання та подання Наглядовій раді звітів Товариства та/або подання на розгляд Загальних 

зборів; 

 10.6.10. затвердження внутрішніх документів Товариства окрім тих, затвердження яких віднесено до 

виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 

 10.6.11. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 

посадових інструкцій працівників Товариства. Вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням 

функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 

 10.6.12. прийняття на роботу та звільнення працівників, встановлення умов оплати праці та 

матеріального стимулювання працівників Товариства; 

 10.6.13. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладання колективного 

договору; 

 10.6.14. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених 

чинним законодавством та Статутом; 

 10.6.15. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації 

та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту; 

 10.6.16. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання 

зацікавленим особам ( у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються 

Товариства; 

 10.6.17. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 

 10.6.18. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, 
коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладеними, а рішеннями інших органів 

управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому 

засіданні має бути проінформована Наглядова рада; 

 10.6.19. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства; 

 10.6.20. визначення організаційної структури товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених 

Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства); 

 10.6.21. затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, 

представництва, про службу внутрішнього аудиту); 
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 10.6.22. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності 

Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім 

тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів 

Товариства; 

 10.6.23. затвердження тарифів на послуги Товариства за умови їх погодження з Наглядовою радою; 

 10.6.24. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та 

вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд. Підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих 

питань. 

 10.6.25. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 

 10.6.26. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських 

операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають 
здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 

 10.6.27. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 

 10.6.28. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, 

крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; 

 10.7. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про 

Директора Товариства. 

 10.8. Директор не має право делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше не 

встановлене чинним законодавством України або цим Статутом. 

 10.9. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно 

до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про ДиректораТовариства. 

 10.10. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі: представляти 
інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, 

вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у 

банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в 

межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства. 

 10.11. У разі неможливості  виконання   Директором своїх повноважень, його повноваження здійснює 

особа, що призначається Директором, а у разі неможливості такого призначення Директором, особу тимчасово 

призначають на посаду Директора рішенням Наглядової ради до затвердження на  найближчих загальних зборах 

акціонерів. 

      10.12. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора,  дії або 

бездіяльність якого порушують  права акціонерів  чи самого Товариства,  до вирішення загальними зборами 

питання про припинення його повноважень 

 

 

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) 

 11.1. Для    проведення   перевірки   фінансово-господарської діяльності  Товариства загальні збори 

можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора). Ревізійна комісія (Ревізор) є органом Товариства, який здійснює 

перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та підзвітний Загальними зборам. 

 11.2. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про 
результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді. 

 11.3. Ревізійна комісія (Ревізор)  обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

 11.4. Членами Ревізійної комісії (Ревізором) не може бути Директор, Голова та члени Наглядової ради, 

члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. 

 11.5. Права та обов´язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України Про 

акціонерні товариства, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) та договором, що 

укладається з членами Ревізійної комісії (Ревізором). 

  

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА 

 12.1. Посадові особи органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор та 
члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства.  

 12.2. Якщо Посадові особи органів  Товариства вимагають від акціонера - працівника Товариства 

надання відомостей про те,  як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах,  або про  

відчуження  акціонером  -  працівником товариства  своїх  акцій  чи  намір  їх  відчуження,  або вимагають 
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передачі довіреності на участь у загальних зборах, то такі Посадові особи притягаються  до  адміністративної  і  

майнової  відповідальності, звільняються  із  займаної  посади,  цивільно-правовий чи трудовий договір з нею 

розривається відповідно до закону. 

 12.3. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших 

акціонерів Товариства на загальних зборах. 

 12.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані 

Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. 

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

 13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим 

юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. 

 Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України. 

 13.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення. 

 

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

 14.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних 

зборів. 

 14.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як ¾ (трьома чвертями) 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. 

 14.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. 

 

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України. 

 15.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або 

будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших положень і Статуту 

в цілому. 

 15.3. Якщо при відчужені або придбані акціонером акцій Товариства змінюється кількість акціонерів 

Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, 

Товариство в цих питаннях регулюється виключно чинним законодавством до моменту затвердження нової 

редакції Статуту. 

 

 

Підпис:________________________Стретович Володимир Олександрович 
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