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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Статут Приватного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” 

(Ідентифікаційний код: 00306012) /надалі за текстом – “Товариство”/, є новою редакцією Статуту Публічного 
акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” (Ідентифікаційний код: 00306012). Публічне 
акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод” до приведення своєї діяльності відповідно до 
Закону України “Про акціонерні товариства” мало найменування Відкрите акціонерне товариство “Володарсько-

Волинський льонозавод”, яке було створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Житомирській області від 13 жовтня 1995 року №414 шляхом перетворення державно-

комунального підприємства з виробництва та переробки льону “Володарсько-Волинський льонозавод” згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 
17.05.1993 року №5 1-93. 

1.2. Приватне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод”  (Ідентифікаційний код: 
00306012) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” 

(Ідентифікаційний код: 00306012) відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 
2008 року № 514-VI. 

1.3. У зв’язку зі зміною повної назві Товариства шляхом заміни слова “Публічне” на слово “Приватне” 

всі правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, тощо), які були вчинені для або від імені 
Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” є дійсними і для його 
правонаступника – Приватного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” за відповідним 
погодженням з державними, комунальними та недержавними установами, організаціями та підприємствами у 
встановленому порядку згідно чинного законодавства України. 

1.4. Товариство є самостійним госпрозрахунковим підприємством яке діє на підставі Конституції 
України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України “Про акціонерні 
товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні”, цього Статуту та, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів 
та інших локальних правових актів Товариства, прийнятими відповідно до Статуту. 

1.5. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення Товариства, його правовий статус, права та 
обов'язки акціонерів. 

1.6. Повне та скорочене найменування Товариства: 
1.6.1. Повне найменування Товариства: 

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Володарсько-Волинський льонозавод”; 

- російською мовою – Частное акционерное общество “Володарск-Волынский льнозавод”; 

- англійською мовою – Private Joint Stock Company “Volodarsko-Volynskiy flax plant”. 

1.6.2. Скорочене найменування Товариства: 
- українською мовою – ПрАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”; 

- російською мовою – ЧАО “Володарск-Волынский льнозавод”; 

- англійською мовою – PrivJSC “Volodarsko-Volynskiy flax plant”. 

1.7. Місцезнаходження Товариства: вулиця Заводська, будинок 1, село Рижани, Хорошівський район, 
Житомирська область, 12122, Україна. 

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  
2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між 

акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної 
та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції 
виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання 
юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних 
інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України, формування товарного ринку, розвитку 
інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку та задоволення соціальних та економічних інтересів 
акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для 
отримання прибутку на вкладений капітал. 

2.2. Для досягнення поставленої мети Товариство займається такими видами діяльності: 
- вирощування, заготівля і переробка сільськогосподарської продукції, в тому числі льону, реалізація 

сільськогосподарської продукції, продукції власного виробництва та придбаної на комерційні основі; 
- вирощування, виробництво, заготівля, переробка, реалізація будь-яких видів сільськогосподарської та 

сільськогосподарських культур або продуктів їх переробки; 
- вирощування, виробництво, заготівля, переробка, реалізація льону та похідних продуктів, в тому числі 

льонотрести, переробка льонотрести у льоноволокно; 
- виробництво шпагатів, котони на, нетканих волокон, реалізація волокна на Україні та за кордоном; 
- виробництво та/або реалізація тканин на Україні та за кордоном; 
- організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої  сільськогосподарської 

продукції - рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва та іншої продукції; 
- торгово-посередницька, закупівельна, збутова, комісійна діяльність, в тому числі створення оптово-роздрібних 

підрозділів та підприємств з правом реалізації за валюту відповідно до вимог чинного законодавства; 
- надання транспортних послуг та послуг складським господарством; 
- вирощування, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції з використанням екологічно чистих 

технологій; 
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- виробництво ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт; 
- організація сервісного обслуговування та послуг в сфері громадського харчування; 
- здійснення інвестування на Україні та за її межами у фінансові, виробничі та невиробничі сфери 

господарювання; 
- проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон 

України та карантинні зони. 
- вирощування зернових, технічних та решти культур; 
- виробництво, розповсюдження (роздрібна і оптова торгівля), розведення, обробка та зберігання всіх видів 

насіння та насіннєвого матеріалу; 
- дослідження, створення, реєстрація, захист, вирощування, розмноження, протруєння, зберігання та 

розповсюдження нових сортів зернових, технічних та решти культур; 
- надання послуг у рослинництві; 
- торговельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна та комісійна; 
- виробництво та розповсюдження мінеральних добрив та азотних сполук; 
- виробництво та розповсюдження хімічних сполук, пестицидів та інших агрохімічних продуктів; 
- торгівля та посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною 

сировиною та напівфабрикатами; 
- виробництво пестицидів і агрохімікатів, включаючи регулятори росту; 
- оптова та роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами, включаючи регулятори росту; 
- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей; 
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини 

- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем; 
- виробництво та реалізація будь-яких товарів та послуг, що мають відношення до сільського господарства та 

тваринництва; 
- виробництво, переробка, експорт та імпорт, продаж оптом та в роздріб будь-яких сільськогосподарських 

товарів; 
- отримання, розмноження, реєстрація, обробка, зберігання, реалізація та збут насіння будь-яких видів рослин; 
- вирощування сільськогосподарських культур; 
- проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та хвороб за рахунок 

впровадження біологічних препаратів; 
- виконання робіт, спрямованих на підвищення родючості земель; 
- виконання робіт з повітряної хімічної обробки у галузі сільського господарства; 
- розробка та застосування ефективних біологічних та інших методів, пов'язаних з вирощуванням та переробкою 

сільськогосподарської продукції у сільськогосподарському виробництві; 
- переробка сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, 

плодово-ягідних, м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і 
пиломатеріалів тощо) із застосуванням біологічних споруд; 

- заготівля, закупівля у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції, у тому числі за готівку; 
- складування, передпродажна переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, діяльність зернового 

складу, елеватору; 
- доставка засобів виробництва, пального, мастильних речовин, мінеральних добрив, речовин для обробки 

рослин, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та її переробки; 
- застосування ефективних біотехнологій у сільськогосподарському виробництві; 
- діяльність з організації та використання новітніх технологій; 
- виконання технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних та екологічних робіт у 

сільській місцевості; 
- надання біотехнологічних та інших видів ветеринарних послуг, а також будь-яка діяльність з виведення та 

селективних робіт з худобою та тваринами; 
- зовнішньоекономічна діяльність у вказаних напрямках відповідно до положень, передбачених чинним 

законодавством; 
- відкриття магазинів, торгівельних точок з метою реалізації продуктів харчування та інших; 
- отримання або придбання будь-яких патентів, ліцензій, технологій та товарних знаків, їхнє застосування, 

передача чи використання з метою формування статутного капіталу, а також надання будь-яких ліцензій на 
використання винаходів; 

- всі види міжнародних транспортних перевезень (автотранспортом, залізницею, літаком, тощо) вантажів та 
пасажирів; 

- організація та експлуатація власного автогосподарства з метою придбання, переробки та продажу продукції; 
- надання послуг щодо митного оформлення вантажів, складування будь-якої продукції, товарів та обладнання; 
- фрахт та діяльність транспортного комісіонера; 
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- маркетингові дослідження, продаж продукції та товарів, а також надання послуг підприємствам та українським 
й іноземним громадянам, консультаційна діяльність та надання послуг українським та іноземним 
підприємствам та організаціям; 

- маркетингові та кон'юнктурні дослідження; 
- будь-яка діяльність у сфері експорту та імпорту продукції, матеріалів, обладнання та надання послуг; 
- часткова участь у нових товариствах або придбання часток у товариствах; 
- придбання рухомого та нерухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, 

транспортні засоби та інші об'єкти власності шляхом безпосереднього одержання майна або у формі акцій, 
облігацій та інших видів цінних паперів; 

- придбання інших майнових прав; 
- будь-яка інвестиційна діяльність на території України та за її межами; 
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування; 
- складування та надання послуг по складуванню; 
- надання послуг у сфері технічних, економічних та інших консультацій, а також з маркетингу та реклами; 
- овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників; 
- вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів; 
- виробництво та розповсюдження неочищеної олії та жирів; 
- виробництво та розповсюдження рафінованої олії та жирів; 
- виробництво та розповсюдження рідкого біологічного палива, одержаного з біологічної сировини (у тому числі 

з поновлюваних відходів сільського та лісового господарства, інших біологічних відходів); 
- виробництво та розповсюдження борошна продуктів з борошна; 
- виробництво та розповсюдження круп; 
- виробництво та розповсюдження крохмалю та крохмальних продуктів; 
- виробництво та розповсюдження готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 
- виробництво та розповсюдження готових кормів для домашніх тварин; 
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами; 
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки; 
- консультації з питань комерційної діяльності та управління; 
- рекламна діяльність та створення рекламних матеріалів; 
- інші види оптової торгівлі; 
- здійснення будь-якої іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України. 

2.3.За рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариство може розширювати і доповнювати напрямки 
діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку, розширення та самоокупності, 
виходячи із стану ринку та власних фінансових ресурсів.  

2.4. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство отримує у державних органах 
спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення відповідних видів статутної діяльності. 

 

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство є юридичною особою, має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати 
майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді від свого імені. Товариство 
наділене власними основними і оборотними засобами, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, 
здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку та самоокупності. Товариство має 
круглу та інші печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням. 

3.2. Товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість 
часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. 

3.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, на яке 
може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства. Товариство не відповідає за зобов’язаннями 
держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. 

3.4. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. Звернення стягнення на майно Товариства по 
власних зобов’язаннях акціонерів не допускається. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-

які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. 
3.5. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з 

діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які 
санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. 

3.6. Товариство має право засновувати дочірні підприємства, інші підприємства та господарські 
товариства, брати участь у діючих господарських товариствах у відповідності до чинного законодавства. 

3.7. Товариство має право створювати філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи 
як на території України, так і за її межами, які не є юридичними особами. Філії та представництва діють на 
підставі положень, затверджених Наглядовою радою Товариства. 

3.8. Товариство має право приймати участь у створенні і діяльності об’єднань підприємств як на території 
України, так і за її межами. 

3.9. Товариство має право приймати на баланс, продавати, набувати, передавати безкоштовно, в тому 
числі дарувати, обмінювати, передавати в оренду, здавати в найом юридичним і фізичним особам рухоме і 
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нерухоме майно, що належить Товариству, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і 
відчужувати його іншими способами, а також вчиняти інші дії, якщо це не суперечить чинному законодавству та 
цьому Статуту. 

3.10. Товариство має право надавати та отримувати, процентні та безпроцентні позики, фінансову 
допомогу як фізичним, так і юридичним особам, як резидентам, так і нерезидентам як від фізичних, так і від 
юридичних осіб, як від резидентів, так і від нерезидентів.  

3.11. Товариство має право самостійно визначати форми, розміри та системи оплати праці, її організацію і 
нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку. 

3.12. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів, 
нематеріальних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства. 

3.13. Товариство є власником: 
- майна, переданого йому Засновниками та акціонерами у власність; 
- одержаних доходів; 
- продукції, що вироблена Товариством в результаті господарської діяльності; 
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. 
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. 
3.14. Джерелами формування майна Товариства є: 
- майно, передане Засновниками Товариства у власність Товариства; 
- грошові та майнові внески акціонерів; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів 

господарської діяльності; 
- доходи від цінних паперів; 
- кредити банків та інших фінансово-кредитних установ; 
- майно та майнові права, придбані Товариством; 
- надходження від продажу майна, що належить Товариству; 
- відрахування від прибутків підприємств, організацій та об’єднань, створених за участю Товариства; 
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; 
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 
3.15. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його 

власності, відповідно до мети своєї діяльності, призначення майна і норм чинного законодавства. Товариство має 
право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та вчиняти правочини, які не суперечать чинному законодавству. 

3.16. Товариство вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, 
перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, виключно за 
рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів відповідно до їх компетенції, встановленої 
цим Статутом. 

3.17. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що 
встановлюються Товариством самостійно відповідно до чинного законодавства. 

3.18. З метою залучення додаткових коштів Товариство має право випускати і розміщувати облігації та 
інші цінні папери відповідно до вимог чинного законодавства. 

РОЗДІЛ 4. АКЦІОНЕРИ 

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, 
уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого 
управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства в порядку, передбаченому 
чинним законодавством та цим Статутом. 

4.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій Товариства (значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання 
відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. 
Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, кожній біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення 
в загально доступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регулярної інформації від імені 
учасників фондового ринку. У повідомленні зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством. 

4.3. Акціонери мають право: 
4.3.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; 
4.3.2. брати участь у Загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника; 
4.3.3. обирати та бути обраними до органів Товариства; 
4.3.4. отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства; 
4.3.5. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому цим 

Статутом; 
4.3.6. отримувати від органів Товариства необхідні інформацію та документи з усіх питань, включених 

до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів; 
4.3.7. продавати, передавати, дарувати, іншим чином відчужувати акції Товариства, що їм належать, в 
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порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом; 
4.3.8. у випадку ліквідації Товариства отримати частину майна Товариства або його вартості 

пропорційної частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. 
4.4. Акціонери – власники простих акцій мають переважне право на придбання акцій в процесі емісії 

простих акцій Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім 
випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку встановленому 
законодавством. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права 
Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує 
повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про 
загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних 
паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі 
розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам 
зазначених цінних паперів. 

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

4.6. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, 
рішеннями Загальних зборів акціонерів. 

4.7. Акціонери зобов’язані: 
4.7.1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
4.7.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, що прийняті в 

межах чинного законодавства та належних повноважень; 
4.7.3. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю; 
4.7.4. сплачувати вартість придбаних ними акцій у порядку, розмірі і в терміни, що передбачені чинним 

законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів; 
4.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 
4.7.6. утримуватися від дій, що можуть завдати збитки Товариству та його акціонерам; 
4.7.7. нести відповідальність за зобов’язаннями Товариства в межах, встановлених чинним 

законодавством та цим Статутом. 
4.8. Акціонери несуть також інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, 

рішеннями Загальних зборів акціонерів. 
4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законом. 
4.10.  Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, 

а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом 
уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених законом. За надання копій документів 
Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій 
документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів, до моменту надання таких документів. 

4.11. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 
робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законом, у приміщенні Товариства за 
його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення 
з документами Товариства, але в будь-якому разі такий строк не може бути меншим 10 робочих днів з дати 
отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами. 

4.12. Акціонери не володіють відокремленими правами на майно Товариства. 

РОЗДІЛ 5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 

5.1. Товариство є емітентом акцій. 
Тип акцій – прості іменні. 
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок). 
Загальна кількість простих іменних акцій – 3 187 715 (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч  сімсот 

п’ятнадцять) штук.  
Загальна номінальна вартість простих іменних акцій – становить 796 928,75 грн. (сімсот дев’яносто шість 

тисяч дев’ятсот двадцять вісім гривень 75 копійок). 
5.2. Акція Товариства є цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. 
5.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. 
5.4. Акція Товариства неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони 

визнаються одним власником акції – акціонером і реалізують свої права через одного з них або через спільного 
представника. 

5.5. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. 
5.6. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі. Товариство не має права 

приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. 
5.7. Порядок викупу Товариством розміщених акцій. Викуп власних акцій Товариством здійснюється за 

рішенням Загальних зборів акціонерів за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається 
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рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства. Обмеження щодо викупу акцій Товариством 
встановлені чинним законодавством України. 

5.8.  Товариство зобов’язане здійснити обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів у випадках та в 
порядку, встановлених чинним законодавством. Умови договору про викуп акцій (крім кількості і загальної 
вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. У разі невиконання Товариством зобов’язань з 
обов’язкового викупу акцій акціонер має право оскаржити рішення Загальних зборів акціонерів, що стало 
підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, або зобов’язати Товариство здійснити обов’язковий викуп акцій 
в судовому порядку. 

5.9.  Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення 
кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство зобов’язане протягом року з дати закінчення встановленого 
строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій продати викуплені акції або анулювати їх. Рішення щодо 
продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними 
зборами. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за 
ринкову вартість. 

5.10. Товариство має право в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну 
вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал. 

5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою 
за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених законом. Товариство не 
має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. 

5.12. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством, та 
затверджується Наглядовою радою Товариства. 

5.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або 
більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій 
старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 

5.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція 
конвертується у дві або більше акцій того самого типу. 

5.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу 
Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної 
вартості та кількості розміщених акцій. 
 

РОЗДІЛ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 

6.1. Статутний капітал Товариства становить 796 928,75 грн. (сімсот дев’яносто шість тисяч дев’ятсот 
двадцять вісім) гривень 75 копійок, формується відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. 

6.2. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за 
згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, 
цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим 
майном. 

6.3. Грошова оцінка майна, яким здійснюється оплата акцій, повинна дорівнювати його ринковій 
вартості. Ринкова вартість майна визначається суб’єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню 
Наглядовою радою Товариства. 

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за 
рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації 
звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

6.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством. 
Збільшення Статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових 
акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій. 

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не 
допускається. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом 
публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу 
Товариства. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. 

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

6.8. Кожний випуск акцій Товариства підлягає реєстрації Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку в порядку, встановленому чинним законодавством. 

6.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю 
оплачені. 

6.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання 
раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 

6.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства 
протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені 
заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені 
договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до 
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Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: 
забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення 
або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та 
кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, 
вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. 

6.12. Товариство здійснює повідомлення про збільшення або зменшення Статутного капіталу та 
розкриття інформації на фондовому ринку в порядку, встановленому чинним законодавством. 

РОЗДІЛ 7. ПРАВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

7.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених цим Статутом, в межах, встановлених 
чинним законодавством, Товариство має право: 

7.1.1. Укладати будь-які правочини та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами для 
здійснення своєї господарської, виробничої, фінансової, науково-технічної, комерційної та іншої діяльності; 

7.1.2. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, яка виробляється, тарифи на роботи, які 
виконуються, та на послуги, які надаються, з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування і 
самоокупності; 

7.1.3. Будувати, набувати у власність, відчужувати, в тому числі дарувати, обмінювати, брати та надавати 
в оренду (лізинг) юридичним і фізичним особам рухоме та нерухоме майно, в т.ч. земельні ділянки, інші 
матеріальні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо інше не встановлено чинним 
законодавством; 

7.1.4. Своїми коштами та майном брати участь в інших підприємствах та господарських товариствах; 
7.1.5. Об’єднувати повністю або частково своє майно з підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності, а також фізичними особами з метою створення підприємств, господарських 
товариств та об’єднань; 

7.1.6. Користуватися в установленому порядку кредитами в національній або іноземній валютах на 
договірній основі та надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і 
встановлювати проценти за їх використання. Надавати за рахунок своїх коштів іншим фізичним і юридичним 
особам позики на умовах, які визначені угодою сторін; 

7.1.7. Здійснювати купівлю-продаж цінних паперів на фондовій біржі та на позабіржовому ринку; 
7.1.8. Здійснювати випуск облігацій Товариства. Облігації можуть випускатися іменними і на пред’явника, 

процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу. Обов’язковим 
реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під який вони випускаються. Умови випуску і 
розповсюдження облігацій Товариства визначаються чинним законодавством; 

7.1.9. Страхувати власне майно; 
7.1.10. На підставі доручень вчиняти дії в інтересах юридичних та фізичних осіб; 
7.1.11. Стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та застосовувати інші санкції до 

контрагентів за невиконання договірних та інших зобов’язань; 
7.1.12. Здійснювати пошук і попередній відбір на конкурсній основі замовлень, які надходять, 

організовувати і проводити конкурси, огляди, ярмарки, аукціони, виставки; 
7.1.13. Реалізовувати інші права, які надаються Товариству чинним законодавством. 
7.2. Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених задач. Товариство здійснює свою 

господарську та фінансову діяльність на підставі планів (виробничих програм), які розробляються на кожний 
календарний рік виконавчим органом Товариства відповідно до його компетенції. 

7.3. Товариство відкриває поточні та інші рахунки в банках та фінансово-кредитних установах та 
здійснює через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній валюті України та в іноземній 
валюті. 

7.4. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного 
законодавства, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності користується повним обсягом прав та обов’язків 
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, здійснює будь-які зовнішньоекономічні угоди. 

7.5. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством. 
7.6. Товариство може створювати за межами України у встановленому порядку свої дочірні підприємства, 

філії, представництва та інші структурні підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства. 
7.7. Товариство за діючими нормами здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде 

статистичну звітність, несе відповідальність за їх достовірність та подає державним органам згідно з 
установленими формами та строками. 

7.8. Господарсько-фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. 
7.9. Результати фінансово-господарської діяльності, встановлені на основі бухгалтерського обліку, 

відображаються у самостійному балансі Товариства та подаються на розгляд Загальних зборів акціонерів. 
 

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 

8.1. Узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства є прибуток, що 
утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них 
витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також 
вносяться передбачені чинним законодавством податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджету. За 
результатами роботи Товариства за рік чистий прибуток, одержаний після передбачених цим пунктом 
розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. 

8.2. Порядок розподілу прибутку і напрямки його використання та порядок покриття збитків 
визначаються Загальними зборами акціонерів у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту. 
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8.3. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру Статутного капіталу. 
Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або 
нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних 
відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. 

8.4. Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням 
збитків і позапланових витрат, в тому числі для викупу акцій Товариства. Рішення про використання коштів 
резервного капіталу приймається Наглядовою радою. 

8.5. Товариство може формувати інші фонди, необхідні для його функціонування та розвитку, які 
створюються за рахунок чистого прибутку Товариства, за рішенням Наглядової ради. Порядок та напрямки 
використання фондів визначаються Наглядовою радою. 

8.6. Товариство здійснює виплату дивідендів акціонерам з розрахунку на одну належну Акціонеру акцію. 
Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів. За 
акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного 
типу має відбуватися пропорційно  до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема 
щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу. Товариство 
виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 

8.7. Товариство не має право приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату 
дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством. 

8.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку 
в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня 
прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Порядок та строк виплати дивідендів 
встановлюється чинним законодавством. 

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

РОЗДІЛ 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА 

9.1. Органами управління Товариства є: 
- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори); 
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада); 
- Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства;  
- Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія). 

 

РОЗДІЛ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 
10.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені 

до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку 
денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для 
його вирішення Загальними зборами. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства; 
10.2.2. внесення змін до Статуту Товариства; 
10.2.3. прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства; 
10.2.4. затвердження річного звіту Товариства; 
10.2.5. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
10.2.6. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
10.2.7. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, 

Ревізійної комісії;  
10.2.8. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 
10.2.9. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру з урахуванням вимог, 

передбачених законом; 
10.2.10. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради; 

10.2.11. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, 
встановлених чинним законодавством; 

10.2.12. обрання Ревізійної комісії; прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 
10.2.13. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії 
10.2.14. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну 

комісію Товариства, внесення змін до них; 
10.2.15. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 
10.2.16. прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства; 
10.2.17. прийняття рішення про розміщення акцій;  
10.2.18. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 
10.2.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення; 
10.2.20. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних 
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цінних паперів), на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 
10.2.21. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового 

викупу акцій, визначених чинним законодавством; 
10.2.22. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 
10.2.23. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 
10.2.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання 

згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про вчинення 
правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством; 

10.2.25. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання 
комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків реорганізації або ліквідації, 
порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 
передавального акту, розподільного балансу, ліквідаційного балансу, крім прийняття рішення про приєднання, 
затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством 
дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; обрання комісії з припинення; 

10.2.26. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представництва інтересів 
акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством; 

10.2.27. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень; 

10.2.28. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 
Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим 

органам Товариства. 
10.3. Товариство зобов’язане щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року скликати річні 

Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
10.4. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються 

Наглядовою радою: 
10.4.1.  з власної ініціативи; 
10.4.2.  на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або в разі необхідності вчинення значного правочину; 
10.4.3.  на вимогу Ревізійної комісії; 
10.4.4.  на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій Товариства; 
10.4.5.  в інших випадках, встановлених чинним законодавством. 
10.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому 

органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства. Вимога повинна містити відомості, передбачені 
чинним законодавством. 

10.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в 
такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у 
скликанні Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством. 
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про 
скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 

10.7. Позачергові Загальні збори які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 
днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. 

10.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з 
ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних 
зборів. 

10.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному 
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, 
складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 
Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може 
передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 
60 днів до дати проведення Загальних зборів. 

10.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається 
акціонерам у спосіб передбачений Наглядовою радою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 
Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав 
власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає 
повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери 
Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує 
на власному веб-сайті інформацію, яка має міститися у повідомленні про проведення Загальних зборів. 

10.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення 
про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 

10.12. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно п. 10.13 

цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня 
проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої 
чинним законодавством. 
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10.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийняті рішення про скликання 
позачергових Загальних зборів може встановити що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів 
здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує 
порядок денний. Наглядова рада не може прийняти відповідне рішення, якщо порядок денний позачергових 
Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.  

10.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним 
законодавством. 

10.15. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за 

місцезнаходженням Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 
10.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 

зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці 
їх проведення. В повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для 
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі. 

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань реорганізації Товариства, 
зміну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення 
Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру Статутного капіталу, відмову від 
використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, 
Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством 
акцій відповідно до порядку обов'язкового викупу акцій, передбаченого чинним законодавством та цим Статутом. 

10.17. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має 
права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 
змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У 
такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до 
складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство до початку 
Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі 
запитання однакового змісту. 

10.18. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується 
Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів акціонерами, які цього вимагають. 
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством 
ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. До порядку денного річних Загальних 
зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.2.4, 10.2.7, 10.2.8 цього Статуту. Не рідше ніж раз 
на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктом 10.2.10, 

10.2.11 цього Статуту. 
10.19. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 
проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 
містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 
мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про 
те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у 
пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для голосування 
напроти прізвища відповідного кандидата. 

10.20. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна 
містити відомості, передбачені чинним законодавством. 

10.21. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які є 
сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства – акціонери, які цього вимагають, приймають 
рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань 
порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати 
проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати 
проведення Загальних зборів.  

10.22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 
акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення 
Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 
включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства. 

10.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій 
акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у 
випадках, передбачених чинним законодавством. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного 
Загальних зборів пропозицій акціонерів, яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято 
тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій до проекту порядку 
денного Загальних зборів, неповноти даних (відомостей), передбачених чинним законодавством, неподання 
акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. 
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10.24. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо 
дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов’язково подається пропозиція 
щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження. 

10.25. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 
питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих 
акціонерами питань або проектів рішень. 

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

10.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок 
денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. 

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

10.29. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа 
або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 
Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 
акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а 
представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює 
управління державним чи комунальним майном. 

10.30. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Повідомлення 
акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може 
здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний 
документообіг. 

10.31. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 
декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у 
спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою 
одним із співвласників або їх загальним представником. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи 
замінити свого представника на Загальних зборах товариства. 

10.32. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, 
повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах 
особисто. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на 
цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

10.33. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, 
посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може 
посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи 
видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право 
участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування тобто перелік питань 
порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 
Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 
щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

10.34. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які 
мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні 
збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та 
посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який 
відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 

10.35. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 
за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 
систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до 
переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. 

10.36. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх 
представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання 
Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.  

10.37. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі 
відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а 
у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 
представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу 
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Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 
10.38. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова 

реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. 
Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної 
комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є 
представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо 
виконання функцій реєстраційної комісії. 

10.39. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 
зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників 
Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 

10.40. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 
власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається 
реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 

10.41. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та 
рішенням Загальних зборів. Відкриває Загальні збори Голова Наглядової ради. Загальні збори обирають секретаря 
Загальних зборів. У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування Голова Наглядової ради 
головує на Загальних зборах. 

10.42. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про 
оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 
Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься 
наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації 
першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про 
проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 

10.43. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку 
денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

10.44. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім 
питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до 
наступного дня. 

10.45. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які 
володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер 
не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

10.46. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 
голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

10.47. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з 
використанням бюлетенів для голосування, крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та 
голосування питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході Загальних 
зборів до наступного дня. 

10.48. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 
днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше 
ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів – 

акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені чинним 
законодавством. Бюлетень для голосування виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної 
реєстрації засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням 
прізвища та ініціалів Голови Реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох 
аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня. У разі якщо бюлетень для 
голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш 
підписується акціонером (представником акціонера). 

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової ради або 
Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата 
(кандидатів). Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не 
враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та 
зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років. 

10.49. Для підрахунку голосів, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших 
питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування, Загальними зборами обирається лічильна комісія. 
Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству 
додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок 
голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка 
формується Наглядовою радою Товариства. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів 
– акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів 
на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку денного 
Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. У разі, якщо кількість акціонерів – складає понад 100 осіб 
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кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть 
включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 

10.50. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2, 10.2.3, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.18, 
10.2.22, 10.2.25 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про невикористання 
переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш 
як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 
Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості 
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення 
такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. 

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної 
кількості. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться 
Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні 
положення, передбачені чинним законодавством. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від 
передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. 

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із 
заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно ст. 71 Закону України “Про акціонерні 
товариства”, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із 
заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину може бути будь-яка з таких осіб: 
посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи, акціонер, який одноосібно або спільно з 
афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім 
випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства), юридична особа, в 
якій будь-яка з вищезгаданих осіб є посадовою особою. Така визначена Особа, вважається заінтересованою у 
вчиненні Товариством правочину, якщо вона: є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу 
юридичної особи, яка є стороною правочину; отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства 
(посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину; внаслідок такого правочину набуває майно; 
бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами). 
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у 
неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, 
проект правочину. Генеральний директор Товариства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої 
інформації зобов’язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді. До 
Товариства не застосовуються вимоги ч. 8 ст.71 Закону України “Про акціонерні товариства”. 

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього 
питання акцій. 

10.51. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами 
лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії 
депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної 
комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Загальних 
зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки 
голосування додаються до протоколу Загальних зборів. У протокол про підсумки голосування (крім 
кумулятивного голосування) заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. 

10.52. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах та після закриття Загальних зборів 
доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на власній 
веб-сторінці Товариства. 

10.53. На Загальних зборах ведеться протокол Загальних зборів, до якого заносяться відомості, 
передбачені чинним законодавством. 

10.54. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, 
підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та 
підписом Генерального директора Товариства. 

10.55. За рішенням Загальних зборів хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може 
фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів. 

10.56. У невідкладних випадках за рішенням Наглядової ради та у разі, якщо загальна кількість 
акціонерів складає не більше 25 осіб, Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування та 
прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається 
акціонерам, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання 
для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати 
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одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі поінформовані 
Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 
всі акціонери – власники голосуючих акцій. 
 

РОЗДІЛ 11. НАГЛЯДОВА РАДА 

11.1. Наглядова рада є колегіальними органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 
своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого 
органу Товариства.  

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також 
переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.  

 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
11.2.1. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-

плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією; 
11.2.2. обрання та відкликання Голови Наглядової ради; 
11.2.3. обрання та відкликання Генерального директора; 

11.2.4. затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, затвердження умов 
оплати праці та матеріального стимулювання (винагороди); 

11.2.5. контроль діяльності Генерального директора; 

11.2.6. прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності Генерального 
директора; 

11.2.7. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 

11.2.8. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
11.2.9. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової 
ради передані для затвердження Генеральному директору; 

11.2.10. призначення та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення 
про корпоративного секретаря; 

11.2.11. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і 
представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 

11.2.12. визначення організаційної структури Товариства; 
11.2.13. визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання; 
11.2.14. прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об’єднаннях; 
11.2.15. прийняття вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганізацію та ліквідацію; 

11.2.16. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або 
відокремлених підрозділів Товариства; 

11.2.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання 
згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством; 

11.2.18. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (укладення договорів) з відчуження 
основних засобів; 

11.2.19. прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття 
рішення про надання Товариством позик; 

11.2.20. прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, 
іпотеку чи майнову поруку; 

11.2.21. прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою 
у власність; 

11.2.22. погодження призначення на посаду кандидатур головного бухгалтера Товариства, головного 
інженера, заступників, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів; 

11.2.23. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 
Товариства; 

11.2.24. обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься 
з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

11.2.25. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 

11.2.26. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до 
цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

11.2.27. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 

11.2.28. обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 
зборах, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 

11.2.29. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 
11.2.30. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
11.2.31. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 
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Загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
11.2.32. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; 
11.2.33. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
11.2.34. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та 

похідних цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 
11.2.35. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
11.2.36. прийняття рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
11.2.37. затвердження ринкової вартості акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість акцій та іншого майна відрізняється 
від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків; 

11.2.38. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові 
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 

11.2.39. надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 
діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 

11.2.40. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної 
інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи 
(кодекс) корпоративного управління Товариства; 

11.2.41. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 
11.2.42. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього 

аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат; 

11.2.43. прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про 
приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; 
вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, 
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 

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

11.2.45. погодження проекту колективного договору з трудовим колективом (уповноваженим ним 
органом); 

11.2.46. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із 
чинним законодавством. 

11.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

11.4.  У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного 

права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на 
таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 

11.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або 
менше половини її обраного відповідно до вимог закону, Загальними зборами товариства кількісного складу, 
Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для 
обрання решти складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 11.2.26-11.2.28 та 11.2.31 цього 
Статуту. 

11.6. Уразі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 
питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. Якщо заінтересована у 
вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення 
такого правочину. 

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

11.7. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не 
прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди 
на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів. 

11.8. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради 
обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та /або незалежні 
директори. При цьому акціонер – може мати необмежену кількість осіб, які представляють його інтереси 
(представників акціонера), які можуть обіймати декілька посад членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради 
обирається Наглядовою радою з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, 
обраних Загальними зборами. Головою Наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена 
Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. 

11.9. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради 
обираються на строк 3 (три) роки. Ревізійна комісія та Генеральний директор не можуть бути членами Наглядової 
ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 

11.10. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради може 
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обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради. Акціонер (акціонери) та член Наглядової 
ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству 
таким членом Наглядової ради. 

11.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється на Загальних зборах простим 
голосуванням (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени 
Наглядової ради) з використанням бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в 
члени Наглядової ради Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними до 
складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів “за” акціонерів порівняно 
з іншими кандидатами.  

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

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

11.14. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі 
заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 
припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством 
письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. 
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію 
передбачену чинним законодавством Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера 

надається до Наглядової ради. 
11.15. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть 

бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової 
ради в цілому не припиняються. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить 
менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство 
протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. 

11.16. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним 
директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень, як Генерального 
директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з 
питання обрання аудитора Товариства. 

11.17. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

11.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його 
бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання 
обов’язків 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, безвісти відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради статусу 
акціонера Товариства; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, 
який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає 
відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково 
шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена 
Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 

11.19. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи 
трудового договору (контракту), умови якого затверджуються Загальними зборами. Такий договір від імені 
Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою. У разі 
укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним 
або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням 

його повноважень з будь-яких підстав. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню 
діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про Наглядову 
раду. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, 
відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Головою 
Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був 
Генеральним директором. 

11.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 
здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 

11.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена 
Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в 
розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Ревізійна комісія, Генеральний директор, інші 
особи на запрошення Наглядової ради. 

11.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 
11.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 
складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її 
компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше 
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половини її складу. 
11.24. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової 

ради приймається простою більшістю від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. 
11.25. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені 

чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення 
засідання, підписується головуючим на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її 
рішенням може фіксуватися технічними засобами. 

11.26. У невідкладних випадках за рішенням Голови Наглядової ради або особи, що виконує його 
повноваження, Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У 
такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається ініціатором всім членами Наглядової ради, 
які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку, надіславши письмове повідомлення на адресу 
Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувала більшість від загальної 
кількості членів Наглядової ради. 

11.27. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів 
для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової 
ради. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати 
корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного 
товариства з акціонерами та/або інвесторами. 

 

РОЗДІЛ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 

12.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною 
діяльністю та організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, є Генеральний 
директор Товариства. 

12.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних 
Зборів та Наглядової ради Товариства. 

12.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує 
виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та 
законодавством України. 

12.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і 
не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.  

12.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України “Про акціонерні 
товариства”, іншими актами законодавства України, цим Статутом, положенням “Про Виконавчий орган 
(Генерального директора)” Приватного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод”, а також 
контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова 
Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства. 

12.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством 
України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до 
інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 

12.7. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства на 3 (три) роки, 

при чому одна й та сама особа може обиратися (призначатися) Генеральним директором неодноразово. 
12.8. Наглядова рада може в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень 

Генерального директора у разі вчинення з його боку дії або бездіяльності що порушують права акціонерів чи 
самого Товариства, або спричиняють загрозу суттєвим інтересам Товариства, або у разі виявлення у цього діях 
зловживання посадовими повноваженнями, або за набуттям чинності умов розірвання, укладеного з ним 
контракту. 

12.9. Затвердження умов контрактів, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розміру винагороди здійснюється рішенням Наглядової ради Товариства. 

12.10. З припиненням повноважень Генерального директора одночасно припиняється дія контракту, 
укладеного з ним. 

12.11. До компетенції Генерального директора належить: 
12.11.1. організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 
12.11.2. самостійне визначення напрямків поточної діяльності Товариства; 
12.11.3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 
12.11.4. затвердження внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Товариства з питань, які не 

входять до компетенції інших органів управління Товариства; 
12.11.5. організація емісійної діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, 

рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 
12.11.6. затвердження планів діяльності окремих структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні 

плани; 
12.11.7. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених 

Наглядовою радою Товариства; 
12.11.8. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до 

вимог чинного законодавства України; 
12.11.9. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 
12.11.10. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства; 
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12.11.11. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; 
12.11.12. реалізація прийнятих Наглядовою радою Товариства інвестиційних проектів; 
12.11.13. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом; 
12.11.14. прийняття на роботу (укладання трудових договорів) і звільнення з роботи керівників 

відокремлених структурних підрозділів Товариства, інших працівників Товариства; 
12.11.15. визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати праці працівників Товариства; 
12.11.16. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; 
12.11.17. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури 

Товариства; 
12.11.18. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства, порядок їх використання та охорони; 
12.11.19. використання кошторису резервного капіталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою 

радою Товариства; 
12.11.20. укладання та виконання колективного договору; 
12.11.21. прийняття рішення про передачу (закріплення) майна Товариства в користування 

відокремлених структурних підрозділів. 
12.11.22. здійснення інших функцій, віднесених до компетенції Генерального директора, згідно чинного 

законодавства України, цього Статуту, положення “Про Виконавчий орган (Генерального директора)” Приватного 
акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” та рішень Наглядової ради і Загальних зборів 
акціонерів Товариства. 

12.12. Генеральний директор має право укладати наступні правочини виключно після надання 
попередньої згоди Наглядовою радою Товариства: 

12.12.1. придбання, відчуження та будь-яке інше обтяження нерухомого майна Товариства; 
12.12.2. здійснення інвестицій Товариством, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих 

об’єктів та/або затвердження планів капітальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

12.12.3. укладання, зміна чи розірвання будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) Товариства на 
суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства; 

12.12.4. отримання кредитів; 
12.12.5. надання гарантій, порук, передання майна Товариства у заставу (іпотеку); 
12.12.6. вчинення будь якого правочину (однією операцією чи серією пов’язаних операцій), сума 

(вартість) якого перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 
Товариства на дату надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення такого правочину. 

У разі укладання такого договору або іншої угоди, витрати коштів або відчуження майна Товариства без 
попередньої згоди Наглядової ради Товариства, цей договір, угода, витрата коштів або відчуження майна є 
недійсним з моменту його укладання Генеральним директором. 

12.13. Наглядова рада може затвердити додаткові правочини до тих, що вказані в пункті 12.12. розділу 12 

цього Статуту, які потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. 
12.14. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства в порядку та на 

строк, що передбачені пунктом 12.7. розділу 12 цього Статуту.  
12.15. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним 

прийняттям рішення про призначення Генеральним директором особи, яка тимчасово здійснюватиме його 
повноваження. 

12.16. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством 
України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 

12.17. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень та на період 
відсутності, його повноваження виконує інша особа обрана (призначена) за рішенням Наглядової ради Товариства. 
У такому разі обрана (призначена) особа набуває статусу Тимчасово виконуючого обов’язки Генерального 
директора. 

12.18. Генеральний директор діє без довіреності від імені Товариства у межах, які передбачені чинним 
законодавством і цим Статутом. 

12.19. Генеральний директор: 

12.19.1. представляє Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, 
незалежно від форми власності та підпорядкування, як в Україні, так і за кордоном, відповідно до Статуту 
Товариства; 

12.19.2. видає довіреності на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені; 
12.19.3. вчиняє різного роду правочини, укладає угоди та підписує договори, в тому числі і пов’язані з 

розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних зборів 

акціонерів або Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання; 
12.19.4. приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та 

вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції 
інших органів управління; 

12.19.5. відкриває рахунки в банківських установах; 
12.19.6. підписує річний звіт Товариства; 
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12.19.7. організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів 
про діяльність Товариства; 

12.19.8. залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, 
визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України; 

12.19.9. видає накази, розпорядження, дає вказівки, затверджує посадові інструкції, приймає рішення 
щодо відряджень працівників Товариства; 

12.19.10. підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього; 
12.19.11. виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством України, цим Статутом, та 

рішеннями органів управління Товариства.  
12.20. Наглядова рада Товариства може уповноважувати осіб, визначених Наглядовою радою 

Товариства, здійснювати певні дії від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним 
кодексом України. 

 

РОЗДІЛ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

13.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна 
комісія підзвітна Загальним зборам. 

13.2. Ревізійна комісія: 
13.2.1. контролює дотримання Товариством чинного законодавства; 
13.2.2. розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; 
13.2.3. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до 

компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. 
13.3. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією із числа членів Ревізійної комісії, 

обраних Загальними зборами. 
13.4. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути 

члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним 
законодавством. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Одна й та 
сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово. 

13.5. Член Ревізійної комісії повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні 
повноваження іншій особі, крім члена Ревізійної комісії – юридичної особи. Член Ревізійної комісії – юридична 
особа може мати необмежену кількість представників у Ревізійній комісії. Порядок діяльності представника 
акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. 

13.6. Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту 
відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Повноваження представника акціонера – юридичної 
особи, яка є членом Ревізійної комісії, дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – юридичною особою 
та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Акціонер – юридична особа 
має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у Ревізійній комісії, 
письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника 
акціонера в Ревізійній комісії припиняються. 

13.7. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами простим голосуванням (одна голосуюча акція 
надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Ревізійної комісії) з використанням 
бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання Ревізійної комісії Товариства з числа 
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Рішення 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 
власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними членами Ревізійної вважається кандидат, який набрав 
найбільшу кількість голосів “за” акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

13.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує 
висновок 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. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій 
та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права 
затверджувати фінансову звітність та баланс Товариства. 

13.9. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
13.10. Засідання Ревізійної комісії скликаються за ініціативою Голови Ревізійної комісії, на вимогу члена 

Ревізійної комісії, Наглядової ради, акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 10 
відсотків простих акцій Товариства. 

13.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її 
складу. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю від загальної кількості голосів членів 
Ревізійної комісії. 

13.12. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол засідання Ревізійної комісії 
оформляється протягом 5 днів після проведення засідання, підписується головуючим на засіданні. 

13.13.  Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу акціонера 
(акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі 
акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) 
договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому 
зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов’язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера 
(акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про 
відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера 
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(акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не 
частіше двох разів на календарний рік. 

13.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною 
комісією, а в разі її відсутності – аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за ініціативою 
Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генеральним директором або на вимогу 
акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій 
Товариства. 

13.15. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності 
Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), 
які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. 

 

РОЗДІЛ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

14.1.  Внесення змін до Статуту Товариства відбувається відповідно до чинного законодавства України. 
14.2.  Внесення змін та /або доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів 

Товариства. Рішення Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до установчих документів 
(Статуту) Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою 
та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, 
передбачених законом. 

14.3. Зміни до Статуту (установчого документа) та /або викладення Статуту (установчого документа) у 
новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та 
секретарем Загальних зборів або особою, уповноваженою на таке підписання рішенням Загальних зборів. 
Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. 

14.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набувають юридичної сили (чинності) у порядку 
визначеному чинним законодавством України. 

 

РОЗДІЛ 15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 

 15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим 
підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 
результаті ліквідації. 
 15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, 
передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та 
іншими актами законодавства. 
 15.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством. 
 15.4. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства, порядок затвердження умов договору про 
злиття (приєднання) Товариств та план поділу (виділу, перетворення) Товариства, вимоги щодо захисту прав 
кредиторів Товариства та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами 
Товариства визначається чинним законодавством. 
 

 РОЗДІЛ 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

16.1. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, не діючим, 
таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого 
або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються 
норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини. 

16.2. З моменту набрання чинності цією редакцією Статуту повноваження посадових осіб органів 
управління Товариства, сформованих за процедурою, що встановлена попередньою редакцією Статуту, 
подовжуються до закінчення терміну їх повноважень, що встановлені цією редакцією Статуту відповідно до вимог 
Закону України “Про акціонерні товариства” або до їх переобрання. 

16.3. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого 
положення цього Статуту. 

16.4. З моменту державної реєстрації цього Статуту визнати таким, що втратив чинність Статут 
Публічного акціонерного товариства “Володарсько-Волинський льонозавод”, що затверджений Загальними 
Зборами акціонерів ПАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”16 квітня 2016 року (протокол №1 від 16.04.2016 
р.). 
 
 

Генеральний директор 

 

ПрАТ “Володарсько-Волинський льонозавод”    _______________    Шевчук Ю.М. 
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