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1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Публічне акціонерне товариство швейна фабрика «ВОРОНІН» (надалі у тексті – 

«Товариство») перейменоване з Відкритого акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН» 
на підставі рішення Загальних зборів  (протокол № 20 від 06.04.2011 року), є його 
правонаступником,  статус, тип  товариства та  всі документи товариства приведені у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства». 

 
1.2. Цей Статут розроблений на основі Цивільного та Господарського кодексів України, 

Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери і фондову 
біржу», а також іншого діючого законодавства України. 

 
1.3. Найменування Товариства: 
 
Повне: - українською мовою:  Публічне акціонерне товариство швейна фабрика 

«ВОРОНІН»; 
             - російською мовою: Публичное акционерное общество швейная фабрика 

«ВОРОНИН»; 
             - англійською мовою: Public Joint-Stock Company Sewing factory «VORONIN».  
 
Скорочене: - українською мовою: ПАТ ШФ «ВОРОНІН»; 
                    - російською мовою: ПАО ШФ «ВОРОНИН»; 
                    - англійською мовою: PJSC SF «VORONIN». 
 
1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3. 
 

2.  ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС  ТА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ТОВАРИСТВА 
 
 2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 
 
2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність згідно з чинним 

законодавством України та цим Статутом. 
 
2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі валютні, фірмовий 

знак, печатки, кутовий штамп та інші штампи зі своїм найменуванням, а також інші печатки зі 
своїм найменуванням, відповідно до законодавства України. 

 
2.4. Товариство є власником: 
1) майна, переданого йому акціонерами; 
2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 
3) одержаних доходів, а також іншого майна, придбаного ним на інших підставах, згідно 

законодавства України. 
 
2.5. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, 

вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. 
 
 Джерелами формування майна Товариства є: 
1) внески акціонерів; 
2) прибутки, отримані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також 

інших видів господарської діяльності; 
3) прибутки від цінних паперів; 
4) кредити банків та інших кредиторів; 
5) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб; 
6) інші джерела, які не заборонені законодавством України. 
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2.7. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається 
належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. 

 
2.8. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду, 

дарувати юридичним та фізичним особам своє майно, відчужувати його іншими способами, якщо 
це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має інші права та 
несе інші зобов’язання у відповідності з законодавством України. 

 
2.9. Товариство може об’єднати частину свого майна з майном інших фізичних та 

юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств. 
 
2.10. При об’єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної 

особи відбувається злиття, поглинання або реорганізація Товариства, у зв’язку з чим усі питання 
вирішуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

 
2.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або 

передане йому в користування, несе Товариство. 
 
2.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому 

майна згідно з чинним законодавством України. 
 
2.13. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 

пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не 
повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої 
частини належних їм акцій. 

 
2.14. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і 

соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та 
іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у 
виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.  

 
2.15. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з 

законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами 
України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше. 

 
2.16. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством 

України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами. 
 

3.  МЕТА  ТА  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА 
 
3.1. Метою заснування Товариства є: об’єднання фінансових, інтелектуальних, фізичних 

ресурсів акціонерів для проведення виробничої, комерційної та фінансової діяльності для розвитку 
економіки України, одержання високого прибутку акціонерів та забезпечення добробуту 
працівників Товариства. 

 
3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
 
1) виробництво швейних виробів, які відповідають за своєю якістю та споживчими 

властивостями досягненням сучасної технології виробництва; 
2) виробництво художньої продукції, сувенірів; 
3) виробництво товарів народного споживання; 
4) виробництво продукції виробничо-технічного призначення; 
5) комерційна діяльність; 
6) придбання та продаж ліцензій; 
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7) інвестиційна діяльність; 
8) здійснення оптової та роздрібної торгівлі через мережу баз, магазинів та інших 

торговельних закладів; 
9) надання сервісно-побутових послуг українським та іноземним фірмам та окремим 

громадянам; 
10) організація та проведення торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок-

продажу, ярмарків); 
11) створення мережі торгівельних закладів, як на території України, так і за її кордоном; 
12) організація готельного та туристичного бізнесу; 
13) всі види будівництва; 
14) послуги з автосервісу; 
15) транспортні та транспортно-експлуатаційні послуги; 
16) ігорний бізнес; 
17) переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; 
18) створення закладів громадського харчування; 
19) організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів 

та інше); 
20) маркетингові, консультаційні та інформаційні послуги; 
21) дизайнерські, інжинірингові послуги; 
22) зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством України; 
23) пошук (розвідка) корисних копалин; 
24) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
25) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
26) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння, 
27) торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
28) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; 
29) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та 

агрохімікатами; 
30) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, 

тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного 
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля 
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; 

31) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, 
вивезення голографічних захисних елементів; 

32) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності 
систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту 
інформації; 

33) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 
34) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування 

природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; 
35) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; 
36) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний 

ліцензійними умовами; 
37) медична практика; 
38) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей; 
39) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення 

несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
40) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом; 
41) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом; 
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42) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 
загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); 

43) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; 
44) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; 
45) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових і чорних 

металів; 
46) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
47) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих 

видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України); 

48) операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
49) надання освітніх послуг, в порядку передбаченому законодавством України; 
50) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з 

охорони громадян; 
51) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); 
52) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); 
53) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність; 
54) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 
55) організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; 
56) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; 
57) страхова діяльність; 
58) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 
59) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 
60) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. 
61) створення навчальних закладів для  підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у 

сферах діяльності, передбачених цим Статутом. 
62) проведення показів  колекцій одягу, організація та  проведення гастрольних турів, 

організація школи моделей, проведення картингів  та інша діяльність у сфері моди. 
 
3.3. Для досягнення цілей Товариство має право у порядку, визначеному чинним 

законодавством України та цим Статутом: 
 
1) створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, 

дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному 
законодавству держави, на території якої вони створені; 

2) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність; 
3) відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, 

філій, представництв, як в Україні, так і за її кордоном) у національній та іноземній валюті; 
4) випускати, купувати та реалізовувати цінні папери; 
5) одержувати банківські кредити, класти кошти на депозит в банки, надавати (за рахунок 

своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб; 
6) проводити аукціони, виставки, ярмарки; 
7) бути учасником асоціацій, концернів та інших об’єднань; 
8) проводити операції на біржах; 
9) вести іншу діяльність, не заборонену законодавством України. 
 
3.4. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької  діяльності, що 

не заборонені чинним законодавством України. 
 
3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії 

на заняття окремими видами діяльності. 
 

4.  СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ  ТА  АКЦІЇ  ТОВАРИСТВА 
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4.1. Статутний капітал Товариства, визначений згідно з оцінкою вартості внесків акціонерів і 

становить: 350 595 (триста п’ятдесят тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) гривень. 
 
4.2. Статутний капітал поділено на 200 340 (двісті тисяч триста сорок) простих іменних 

акцій, номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок кожна. 
 
4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного 

капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається Загальними 
зборами  та оформлюється протоколом. 

 
4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: 
1)  підвищення номінальної вартості акцій; 
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому 

НКЦПФР. 
 
4.5.  Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом: 
1) зменшення  загальної кількості акцій; 
2) зменшення номінальної вартості акцій; 
 
4.6. Оплата вартості Товариства може здійснюватися грошовими коштами (у тому числі в 

іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними 
правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. 

 
4.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими 

коштами. 
 
4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, 

що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства. Для 
визначення ринкової вартості цінних паперів інших речей або майнових чи інших відчужуваних 
прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У 
випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. 

 
4.9. Випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з господарчою діяльністю Товариства, 

заборонено. 
 
4.10. Передплата на додатково випущені акції проводиться в загальному порядку.  Акціонеру 

надається переважне право на придбання акцій в процесі  приватного розміщення, пропорційно 
частині належних йому простих акцій в загальній кількості простих акцій. 

 
4.11. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, 

що й при збільшенні статутного капіталу при згоді кредиторів. 
 
4.12. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути 

анульовані у строк не більше одного року. 
 
4.13. Виплати по акціям, що пред’явлені для анулювання, сплачуються із розрахунку на день 

прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу. Виплата проводиться після 
затвердження звіту за рік, у якому прийнято це рішення, і у строк до 12 місяців з дня його 
прийняття з проведенням індексації на момент виплати, виходячи з офіційно визначеного рівня 
інфляції. 

 
4.14. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов’язані зі змінами статутного 

капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або господарським судом. 
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4.15. Зміни до Статуту, пов’язані зі зміною статутного капіталу, повинні бути зареєстровані 

органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених або 
анульованих зайвих акцій. 

 
5.  РЕЗЕРВНИЙ  КАПІТАЛ 

 
5.1. Товариство створює резервний капітал  в розмірі 15 % статутного капіталу Товариства. 
 
5.2. Резервний капітал формується  шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 

товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.   Резервний капітал створюється  з метою 
покриття непередбачених витрат і збитків, а також для інших, встановлених Загальними зборами, 
цілей. 

 
5.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних 

відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. 
 
5.4. Якщо після досягнення цього розміру резервний капітал виявляється витраченим 

повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до поновлення повного його розміру. 
 

6.  ІНШІ  ФОНДИ 
 
6.1. Порядок створення, склад, призначення, джерела створення і порядок використання 

інших фондів визначається Правлінням Товариства  та затверджується Наглядовою Радою 
Товариства. 

 
6.2. Розміри фондів затверджуються Наглядовою Радою Товариства за пропозицією 

Правління Товариства, при затвердженні річного звіту у відповідності з діючим законодавством 
України і цим Статутом. 

 
6.3. Правління Товариства за погодженням з Наглядовою Радою Товариства має право в 

проміжку між Загальними зборами приймати рішення про перерозподіл фондів, створених з 
чистого прибутку за рішенням Загальних зборів у випадку, якщо без такого рішення не можливе 
здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності. Прийняте рішення доводиться до 
відома акціонерів на наступних  Загальних зборах. 

 
6.4. Кошти фондів належать на правах власності Товариству. 
 
6.5. В обов’язковому порядку створюються фонди оплати праці, фонд виробничого та 

соціального розвитку (фонд накопичення). 
 

7.  ЦІННІ  ПАПЕРИ  ТОВАРИСТВА 
 
7.1. Товариство випускає прості іменні акції і проводить їх реєстрацію в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України.  
 
7.2. Акції Товариства випускаються в без документарній формі. 
 
7.3. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі 

обов’язки по випущених акціях переходять до його правонаступників. 
 
7.4. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випускати і інші види цінних 

паперів згідно з законодавством України. 
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8.  ПРИБУТОК  І  ЗБИТКИ 
 
8.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності 

після покриття всіх витрат по випуску і реалізації продукції. З балансового прибутку Товариство 
сплачує податки бюджету та інші платежі, передбачені законодавством України. Чистий прибуток, 
що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні 
Товариства. 

 
8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними 

зборами  Товариства, за пропозицією Правління Товариства, попередньо схваленою Наглядовою 
Радою Товариства. 

 
8.3. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при потребі і інших 

фондів Товариства. 
 

9.  ДИВІДЕНДИ 
 
9.1. Дивіденди є часткою чистого прибутку Товариства, яка розподіляється серед акціонерів 

пропорційно кількості акцій, які знаходяться у їх власності. 
 
9.2. Дивіденди виплачуються грошовими коштами в національній валюті. 
 
9.3.Виплата дивідендів здійснюється з чистого  прибутку звітного року та/або 

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

 
9.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства  встановлює  

дату  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх 
виплати.  Повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів  
розміщується на веб-сторінці товариства в мережі Інтернет. Дата складення  переліку осіб,  які 
мають право на отримання дивідендів за простими акціями,  не може передувати  даті  прийняття  
рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання 
дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після 
закінчення звітного року.  

 
9.5. Розмір дивідендів в розрахунку на одну просту акцію, дати виплати, строки виплати, 

порядок та форма виплати дивідендів визначаються Загальними зборами за пропозицією 
Правління Товариства. 

 
9.6. У випадку відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку 

осіб, які мають право на одержання дивідендів, але не раніше дати виплати дивідендів, право на 
одержання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку. 

 
9.7. Товариство оголошує розмір дивідендів без урахування податків. Товариство виступає 

агентом держави по збору податків та виплачує акціонерам дивіденди за мінусом відповідних 
податків. 

 
9.8. По невиплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються. 
 
 

10.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  АКЦІОНЕРІВ 
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10.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів 
(учасників) Товариства. 

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право 
власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на 
вторинному ринку цінних паперів. 

 
10.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику, однакову сукупність прав, 

включаючи право: 
1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах 

особисто або через своїх представників); 
2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до 

фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; 
3)  відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними 

йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших 
юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу 
інших акціонерів або Товариства; 

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 
5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, 

пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про 
випуск акцій; 

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у 
випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами 
Товариства; 

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну 
частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом; 
9) користуватись профільними послугами Товариства (конкретний перелік та умови надання 

таких послуг визначаються Правлінням) на пільгових умовах, 
 
 10.3. Акціонери Товариства зобов’язані: 
1) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою 

участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими 
статутом Товариства; 

2) дотримуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення його 
органів управління; 

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства; 

4) нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України. 
 
10.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх 

представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер 
вправі в будь-який час замінити свого представника. 

 
10.5. Акціонери несуть витрати, пов’язані з діяльністю Товариства, в межах або пропорційно 

вартості належних їм акцій. 
 
10.6. Акціонер може здійснити відчуження належних йому акцій в порядку, визначеному 

законодавством. Кожна угода по цінним паперам обкладається державним митом згідно чинного 
законодавства України. Без стягування державного мита рух акцій не реєструється. 

 
 

11.  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ТОВАРИСТВА 
 
Управління Товариством здійснюють: 
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1) Загальні збори; 
2) Наглядова Рада; 
3) Правління; 
4) Ревізійна комісія. 
 
 11.1.ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  
 
11.1.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори. Загальні збори мають право 

приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного 
зборів у порядку, встановленому цим Статутом. 

 
11.1.2. До виключної  компетенції Загальних зборів належать наступні повноваження: 
 
 1) визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного товариства;  

        2) внесення змін до статуту товариства;  
        3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

 4)прийняття рішення про зміну типу товариства;  
 5) прийняття рішення про розміщення акцій;  

       6) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу товариства;  
 7) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу товариства;  

       8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  
 9) затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду,  

виконавчий  орган  та  ревізійну комісію (ревізора) товариства,  а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом 

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

обов'язкового  викупу  акцій,  визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства»; 

14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15)  затвердження  розміру  річних  дивідендів  з урахуванням вимог, передбачених законом;  
16) прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів;  
17)   обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  

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

18) прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених  Законом України «Про акціонерні товариства»;  

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

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

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

23) прийняття рішення про  виділ  та  припинення  товариства, про ліквідацію товариства, 
обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,  порядку розподілу між 
акціонерами  майна,  що  залишається   після   задоволення   вимог кредиторів, і затвердження 
ліквідаційного балансу;  

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

25) затвердження     принципів    (кодексу)    корпоративного управління товариства;  
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26)обрання комісії з припинення акціонерного товариства;  
 

11.1.3. Позачергові Загальні збори скликаються  Наглядовою Радою у випадках: 
1) з власної ініціативи;  
2) на  вимогу  виконавчого  органу   -   в   разі   порушення провадження  про  визнання  

товариства  банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
         3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 

4) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання  вимоги  сукупно  є  власниками 
10 і більше відсотків простих акцій товариства;  
         5) в  інших  випадках,  встановлених  законом  або   статутом товариства.  

 
11.1.4.     Вимога про  скликання позачергових загальних зборів подається в   письмовій   

формі   виконавчому   органу    на    адресу    за місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із 
зазначенням органу або прізвищ  (найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання 
позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку денного.  У  разі  скликання  
позачергових  загальних   зборів   з ініціативи  акціонерів вимога повинна також містити 
інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма 
акціонерами, які її подають.  

 
 

11.1.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів з зазначенням дати 
проведення та порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається 
акціонерам персонально. Повідомлення надсилається листом або вручається за особистим 
підписом.  

 
11.1.6. Товариство  не  пізніше  ніж  за  30  днів до дати проведення загальних  зборів  

публікує  в   офіційному   друкованому   органі Національної  комісії з цінних паперів та 
фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.  Публічне акціонерне 
товариство  додатково   надсилає   повідомлення   про   проведення загальних  зборів та їх порядок 
денний фондовій біржі,  на якій це товариство пройшло процедуру лістингу,  а також не пізніше 
ніж  за 30  днів  до  дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі 
Інтернет  інформацію. 

 
11.1.7. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Правління зобов'язане 

повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні 
Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку та надсилання цієї інформації 
рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як 
за 10 днів до проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тому самому 
органі преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на веб-сторінці в 
мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних зборів.  

 
11.1.8. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в 

них  зареєстровані акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства не 
менш як  60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення 
реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах. При 
відсутності необхідного кворуму Загальні збори переносяться на пізніші строки, але не довше, ніж 
на один місяць. 

 
11.1.9. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів 

акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо: 
       1) внесення змін до статуту товариства;  
       2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  
       3) прийняття рішення про зміну типу товариства;  
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       4) прийняття рішення про розміщення акцій;  
       5) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу товариства;  
       6) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу товариства;  
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків 
голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах. 
        7) Рішення    загальних   зборів   з   питань,   передбачених пунктами 2-7,  23  частини  другої   
статті   33     Закону «Про акціонерні товариства» , приймається  більш  як  трьома  чвертями  
голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі у  загальних  зборах  та  є  власниками  
голосуючих  з  відповідного  питання  акцій.   

8)Обрання  членів  органу товариства здійснюється в порядку  
кумулятивного голосування ; 

9) Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням 
бюлетенів для голосування. 

 
11.1.10. Члени виконавчих органів Товариства, що не є акціонерами, мають право приймати 

участь у  роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу. 
 
11.1.11. Акціонери (їх уповноважені представники), які приймають участь у роботі Загальних 

зборів, реєструються разом з кількістю голосів, якими вони володіють. Цей перелік підписує 
Голова та секретар зборів. 

 
11.1.12. До скликання зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з 

документами, що пов’язані з порядком денним зборів. Розгляд на Загальних зборах питань, що не 
входять у порядок денний, не дозволяється. 

 
11.1.13. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: «одна акція – один 

голос, крім кумулятивного голосування. 
 
11.1.14. Засідання Загальних зборів веде Голова Наглядової Ради Товариства, або, за його 

дорученням, член Наглядової Ради Товариства. У виключних випадках Загальні збори веде Голова 
Правління, або інша, уповноважена Головою Наглядової Ради, посадова особа. 

 
11.1.15. На Загальних зборах  ведеться протокол, який підписує Голова та секретар зборів. 
До  протоколу  загальних  зборів  акціонерного  товариства  заносяться відомості про: 
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;  
2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах;  
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах;  
4) загальну  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  

зареєструвалися  для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  
питань;порядку  денного  -  зазначається  кількість  голосуючих  акцій  з кожного питання); 

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з  усіх  питань  порядку  
денного  - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);  

6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів;  
10) порядок  голосування  на  загальних   зборах   (відкрите, бюлетенями тощо);  
11) підсумки    голосування    із   зазначенням   результатів голосування з кожного питання 

порядку денного загальних зборів  та рішення, прийняті загальними зборами.  
Книга протоколів Зборів (підшивка протоколів) повинна надаватися у розпорядження 

кожному з акціонерів у будь-який час. За вимогою акціонерів видаються також засвідчені довідки 
з Книги протоколів. 
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Протокол Загальних зборів  не пізніш як через 10  робочих дні після закінчення зборів 
передається виконавчому органу Товариства. 

 
11.2. НАГЛЯДОВА  РАДА  ТОВАРИСТВА 
 
11.2.1. Наглядова Рада Товариства контролює та регулює  діяльність Правління Товариства 

та здійснює захист прав акціонерів. 
 
11.2.2. Наглядова Рада обирається Загальними зборами з числа  фізичних осіб, які мають 

повну цивільну дієздатність , або юридичних осіб – акціонерів строком на три роки  
 
11.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом 

та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою Радою Загальними 
зборами.  

Рада правомочна вирішувати всі питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до 
виключної компетенції Загальних зборів. 

До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 
1) затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю товариства;  
2) підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття рішення  про  дату  їх  

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

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

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

встановлення розміру їх винагороди; 
10)  прийняття  рішення  про  відсторонення  голови або члена виконавчого  органу  від  

здійснення повноважень та обрання особи, яка   тимчасово   здійснюватиме  повноваження  голови  
виконавчого органу; 

11) обрання та припинення повноважень голови і  членів  інших органів товариства;  
12) обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків, встановлених цим Законом;  
13) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  

встановлення розміру оплати його послуг. У разі,  якщо наглядова рада  відсутня,  це  питання  
належить  до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 

14) визначення дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  
порядку та строків виплати дивідендів; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають бути  повідомлені  про  
проведення  загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»та мають право на  участь  у загальних зборах відповідно до статті 34 цього 
Закону; 

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

17)  вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону 
України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
товариства; 

18) прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у випадках, передбачених 
частиною першою статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства»;  
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19) визначення      ймовірності      визнання      товариства неплатоспроможним  внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 
або викупу акцій; 

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

 21) прийняття   рішення   про  обрання  (заміну)  реєстратора власників іменних цінних 
паперів товариства або депозитарію цінних паперів  та  затвердження умов договору,  що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

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

23)   прийняття рішення про переведення випуску акцій  документарної  форми  існування  у  
без документарну   форму існування. 

 
11.2.4. Члени Наглядової Ради можуть переобиратися на новий строк необмежену кількість 

разів. 
 
11.2.5. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної 

комісії. 
 
11.2.6. Для ведення протоколів та оформлення інших документів призначається постійний 

секретар Наглядової Ради. Протоколи засідань підписують Голова та секретар Наглядової Ради. 
 
11.2.7. Засідання Наглядової Ради скликає її Голова не менше одного разу на квартал. 

Позачергові засідання можуть скликатись Головою з власної ініціативи чи на вимогу будь-якого з 
членів Наглядової Ради або за пропозицією Ревізійної комісії чи Правління. Для кворуму 
необхідна присутність більше половини складу членів Наглядової Ради. 

 
11.2.8. Повідомлення про засідання Наглядової Ради надсилається кожному члену Ради у 

письмовій формі в порядку, встановленому Наглядовою Радою. Повідомлення включає порядок 
денний, час, місце його проведення. До нього додаються всі необхідні документи, пов’язані з 
порядком денним. На засіданні не можуть розглядатись питання, не вказані в повідомленні. 

 
11.2.9. Члени Наглядової Ради організують свою роботу на підставі плану розгляду питань на 

рік, квартал. До порядку денного додатково включаються всі питання, запропоновані для розгляду 
членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії, а також Правлінням. 

 
11.2.10. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів. При однаковій 

кількості голосів, голос Голови є вирішальним. 
Наглядова Рада Товариства може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі її члени 

погодилися з цим у письмовій формі. 
 
11.2.11. Протоколи засідань, які не містять комерційної таємниці, повинні бути доступні як 

акціонерам (або їх уповноваженим особам), так і членам Наглядової Ради, Ревізійної комісії та 
Правління. 

 
11.2.12. Членам Наглядової Ради компенсують транспортні, поштові витрати, а також 

витрати на відрядження, що пов’язані з виконанням ними своїх обов’язків. 
 
11.2.13. Члени Наглядової Ради отримують за свою роботу винагороду, розмір та порядок 

виплати якої визначають Загальні збори. 
 
 
11.3. ПРАВЛІННЯ  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
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11.3.1. Правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією поточною 
діяльністю Товариства. 

 
11.3.2. Правління підпорядковане Загальним зборам та Наглядовій Раді Товариства, та 

організовує виконання їх рішень. 
 
11.3.3. Правління обирається у кількості трьох осіб строком на  три роки. 
 
11.3.4. Після обрання з Головою Правління укладається контракт, а з членами Правління - 

строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови 
та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту 
тощо. 

Від імені Товариства контракт з Головою Правління та строкові трудові договори з членами 
Правління укладає Голова Наглядової Ради Товариства протягом трьох днів з дати їх обрання на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 

 
11.3.5. Повноваження Голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у 

випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. 
Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх 

обов'язків. 
До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 

віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. 
 
До виключної компетенції Правління належить: 
 
1) організація скликання та проведення чергових Загальних зборів; 
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 

діяльності Товариства; 
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління; 
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 

Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 
розгляд Загальних зборів; 

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 

6) призначення керівників філій та представництв Товариства; 
7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 

акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; 

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які 
беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із 
Наглядовою Радою. 

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на 
одноособовий розгляд Голові Правління.  

 
11.3.6. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі 

необхідності, але не менше одного разу на тиждень. 
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 

членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. 

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про 
Правління. 

 
11.3.7. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право: 
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1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 
2) розподіляти обов'язки між членами Правління; 
3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в 

межах компетенції, визначеної цим Статутом; 
4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, 

рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради; 
6) відкривати рахунки у банківських установах; 
7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про 

укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції 
відповідно до положень цього Статуту; 

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та 
накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх 
документів Товариства; 

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства; 

10) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 
11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. 
 

11.3.8. Перший заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації 
роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. 

При виконанні функцій Голови Правління перший заступник має право без довіреності 
здійснювати наступні юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим 
Статутом: 

1) приймати рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, 
приймати рішення про придбання та відчуження майна у розмірі, що не  перевищує 10 % 
балансової вартості активів Товариства за погодженням з Наглядовою Радою Товариства; 

2) виконувати рішення Загальних зборів про випуск цінних паперів; 
3) організовувати випуск цінних паперів; 
4) організовувати матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності 

Товариства; 
5) організовувати збут продукції; 
6) організовувати фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-

розрахункових операцій; 
7) забезпечувати організаційно-технічну діяльність Загальних зборів, Наглядової Ради та 

Ревізійної комісії Товариства; 
8) організовувати діловодство та вести архів Товариства; 
9) організовувати соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 
10) приймати рішення про виключення акціонера з Товариства, який не вніс свого внеску 

повністю до дня закінчення передплати; 
11) визначати конкретний перелік та умови надання профільних послуг Товариства, які 

надаються акціонерам на пільгових умовах, а також інші витікаючи з вищевказаного права. 
Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд 

Наглядовою Радою Товариства, Головою Правління, членами Правління, Ревізійною комісією 
Товариства, якщо вони не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів. 

 
11.3.9. Правління Товариства в змозі вирішувати винесені на його розсуд питання у 

випадках, коли у засіданні приймає участь не менш, ніж 3/4 його членів. 
 
11.3.10. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожен 

член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке 



                                                            Статут ПАТ швейна фабрика «ВОРОНІН»                                           стор. 17  з  22 

проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі 
його члени погодилися з цим у письмовій формі. 

 
 11.4. РЕВІЗІЙНА  КОМІСІЯ  ТОВАРИСТВА 
 
11.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську 

діяльність Правління Товариства. 
 
11.4.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають 

повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості трьох членів 
строком на три роки. 

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної 
комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства. 

 
11.4.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління 

Ревізійна комісія перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності 

відповідним нормативним документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових 

операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від 
імені Товариства; 

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних та позичкових коштів. 
 
11.4.4. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та 

позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та 
представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються 
Положенням про ревізійну комісію Товариства. 

 
11.4.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія 

складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати 
річний баланс Товариства. 

 
 
11.4.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією 

роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 
три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є 
правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. 
Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 
членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. 

 
11.4.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним 

зборам і Наглядовій Раді Товариства. 
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11.4.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у 
разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених 
посадовими особами Товариства. 

 
12.  ПОСАДОВІ  ОСОБИ  ОРГАНІВ  УПРАВЛІННЯ  ТОВАРИСТВА.  ПОРЯДОК 

УКЛАДАННЯ  ПРАВОЧИНІВ,  У  ВЧИНЕННІ  ЯКИХ  Є  ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 
 
12.1. Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, Голова  та члени 

Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства. 
 
12.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в 

найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати 
інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно 
Товариства (конфлікту інтересів). 

 
12.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні 

відповідного правочину у разі якщо: 
 
1) ця особа є однією із сторін такого правочину; 
2) бере участь у правочині як представник або посередник; 
3) отримує  винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину; 
4) внаслідок такого правочину придбає майно; 
5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у 

правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що 
є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно. 

 
12.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову Раду 

про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть 
визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих  
днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення. 

 
12.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, 

приймається Наглядовою Радою. 
 
12.6. У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладення Товариством правочину, 

щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами, не мають 
права голосу. 

 
12.7. Якщо більшість членів Наглядової Ради є особами, заінтересованими в укладенні 

Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів за поданням 
Наглядової Ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової 
Ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину. 

 
12.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту 

заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або 
дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень. 

 
13.  ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  ТОВАРИСТВА 

 
13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 
регулюють трудові відносини працівника з Товариством. 
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13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної 
плати, а також інших видів винагороди працівників. 

 
13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які: 
1) затверджують проект колективного договору; 
2) вирішують питання самоврядування трудового колективу; 
3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг. 
 
13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє профспілковий 

комітет. Профспілковий комітет обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 
2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 років у кількості 11 
осіб. Членів профспілкового комітету не може бути звільнено з роботи або переведено на інші 
посади з ініціативи Правління без попередньої згоди профспілкового комітету. 

 
13.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень: 
 
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням; 
2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та 

інших пільг; 
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; 
4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання 

продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності; 
5) порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; 
6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу. 
 
13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. 
 
13.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім 

передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для 
працівників або їхніх окремих категорій. 

 
14.  ДОЧІРНІ  ТОВАРИСТВА,  ФІЛІЇ  ТА  ПРЕДСТАВНИЦТВА  ТОВАРИСТВА 

 
14.1. Товариство має право створювати на території України та за її кордоном дочірні 

підприємства, філії та представництва у порядку, що не заперечує діючому законодавству 
України. 

 
14.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами. Наділяються основними та 

обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються 
Товариством. 

 
14.3. Філії та представництва не є юридичними особами. Наділяються основними та 

обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та 
самостійному балансі Товариства, діють на підставі положень, що затверджені Товариством, та 
під керівництвом осіб, призначених Товариством (які діють на підставі доручення, одержаного від 
Товариства) та від імені Товариства. 

 
15.  ОБЛІК,  ЗВІТНІСТЬ  ТА  КОНТРОЛЬ 

 
15.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і 

звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його 
достовірність. 
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15.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період 

починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року. 
Річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені на протязі першого місяця 

по закінченню облікового року, і до кінця квітня наступного року повинні бути затверджені 
Загальними зборами. 

15.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства 
здійснюється у встановленому Загальними зборами порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, 
аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами 
управління Товариства та іншими державними органами у межах іх компетенції. 

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам 
лише у частині обов’язкових платежів, що передбачені законодавством України. 

 
15.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менш 

одного разу на рік, а позачергові ревізії – за вимогою акціонерів, яким належить більше  як 10 % 
голосів, та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами. 

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства. 
 

16.  ПРИПИНЕННЯ  ТОВАРИСТВА  ТА  ВИДІЛ 
 
16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків 

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

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства 
до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. 

 
16.2. Наглядова Рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, 

поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або 
проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити: 

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

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

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

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

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

16.3. Наглядова Рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, 
поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту 
документа, зазначеного в п. 16.2 цього Статуту. 

16.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням 
Загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття 
(приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, 
пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства. 

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення 
Товариства здійснюється за рішенням: 
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1) суду; 
2) відповідних органів державної влади. 
 
16.5. До початку Загальних зборів Правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам 

можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, 
перетворенням Товариства: 

  1) проект  договору  про  злиття  (приєднання),  плану поділу  
(виділу, перетворення);  

2) пояснення до умов договору  про  злиття  (приєднання)  або  
плану поділу (виділу, перетворення); 

 3) висновок    незалежного   експерта   щодо   умов   злиття,  
приєднання,  поділу або виділу у випадках,  передбачених  частиною  
третьою цієї статті;  

4) у  разі  злиття  (приєднання)  - річну фінансову звітність  
інших товариств,  що беруть участь у злитті (приєднанні),  за  три  
останні роки.  

 
16.6. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають 

цього, у разі, коли ці акціонери не голосували «за» прийняття Загальними зборами рішення про 
виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у 
відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Порядок 
викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства. 

16.7. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, 
перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом 
надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис. 

16.8. Товариство ліквідується за рішенням: 
1) Загальних зборів; 
2) суду у випадках, встановлених законом. 
16.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність 

припиняється. 
16.10. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями 

судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями 
Загальних зборів. 

16.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює 
ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління 
справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується 
органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну 
реєстрацію. 

 
16.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор): 
1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення 

юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства; 
2) управляє майном Товариства; 
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства; 
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства; 
5) реалізує майно Товариства; 
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом; 
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства. 
 
16.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, 

передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори Товариства не прийняли рішення про 
затвердження іншої методики. 
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1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Публічне акціонерне товариство швейна фабрика «ВОРОНІН» (надалі у тексті – 

«Товариство») перейменоване з Відкритого акціонерного товариства швейна фабрика «ВОРОНІН» 
на підставі рішення Загальних зборів  (протокол № 20 від 06.04.2011 року), є його 
правонаступником,  статус, тип  товариства та  всі документи товариства приведені у відповідність 
до Закону України «Про акціонерні товариства». 

 
1.2. Цей Статут розроблений на основі Цивільного та Господарського кодексів України, 

Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери і фондову 
біржу», а також іншого діючого законодавства України. 

 
1.3. Найменування Товариства: 
 
Повне: - українською мовою:  Публічне акціонерне товариство швейна фабрика 

«ВОРОНІН»; 
             - російською мовою: Публичное акционерное общество швейная фабрика 

«ВОРОНИН»; 
             - англійською мовою: Public Joint-Stock Company Sewing factory «VORONIN».  
 
Скорочене: - українською мовою: ПАТ ШФ «ВОРОНІН»; 
                    - російською мовою: ПАО ШФ «ВОРОНИН»; 
                    - англійською мовою: PJSC SF «VORONIN». 
 
1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01033, м. Київ, вул. Короленківська, 3. 
 

2.  ЮРИДИЧНИЙ  СТАТУС  ТА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ТОВАРИСТВА 
 
 2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 
 
2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність згідно з чинним 

законодавством України та цим Статутом. 
 
2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі валютні, фірмовий 

знак, печатки, кутовий штамп та інші штампи зі своїм найменуванням, а також інші печатки зі 
своїм найменуванням, відповідно до законодавства України. 

 
2.4. Товариство є власником: 
1) майна, переданого йому акціонерами; 
2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; 
3) одержаних доходів, а також іншого майна, придбаного ним на інших підставах, згідно 

законодавства України. 
 
2.5. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, 

вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. 
 
 Джерелами формування майна Товариства є: 
1) внески акціонерів; 
2) прибутки, отримані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також 

інших видів господарської діяльності; 
3) прибутки від цінних паперів; 
4) кредити банків та інших кредиторів; 
5) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб; 
6) інші джерела, які не заборонені законодавством України. 
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2.7. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається 
належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. 

 
2.8. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду, 

дарувати юридичним та фізичним особам своє майно, відчужувати його іншими способами, якщо 
це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має інші права та 
несе інші зобов’язання у відповідності з законодавством України. 

 
2.9. Товариство може об’єднати частину свого майна з майном інших фізичних та 

юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств. 
 
2.10. При об’єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної 

особи відбувається злиття, поглинання або реорганізація Товариства, у зв’язку з чим усі питання 
вирішуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

 
2.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або 

передане йому в користування, несе Товариство. 
 
2.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому 

майна згідно з чинним законодавством України. 
 
2.13. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 

пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не 
повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої 
частини належних їм акцій. 

 
2.14. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і 

соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та 
іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у 
виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.  

 
2.15. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з 

законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами 
України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено інше. 

 
2.16. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством 

України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами. 
 

3.  МЕТА  ТА  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА 
 
3.1. Метою заснування Товариства є: об’єднання фінансових, інтелектуальних, фізичних 

ресурсів акціонерів для проведення виробничої, комерційної та фінансової діяльності для розвитку 
економіки України, одержання високого прибутку акціонерів та забезпечення добробуту 
працівників Товариства. 

 
3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
 
1) виробництво швейних виробів, які відповідають за своєю якістю та споживчими 

властивостями досягненням сучасної технології виробництва; 
2) виробництво художньої продукції, сувенірів; 
3) виробництво товарів народного споживання; 
4) виробництво продукції виробничо-технічного призначення; 
5) комерційна діяльність; 
6) придбання та продаж ліцензій; 
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7) інвестиційна діяльність; 
8) здійснення оптової та роздрібної торгівлі через мережу баз, магазинів та інших 

торговельних закладів; 
9) надання сервісно-побутових послуг українським та іноземним фірмам та окремим 

громадянам; 
10) організація та проведення торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок-

продажу, ярмарків); 
11) створення мережі торгівельних закладів, як на території України, так і за її кордоном; 
12) організація готельного та туристичного бізнесу; 
13) всі види будівництва; 
14) послуги з автосервісу; 
15) транспортні та транспортно-експлуатаційні послуги; 
16) ігорний бізнес; 
17) переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; 
18) створення закладів громадського харчування; 
19) організація та проведення науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів 

та інше); 
20) маркетингові, консультаційні та інформаційні послуги; 
21) дизайнерські, інжинірингові послуги; 
22) зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством України; 
23) пошук (розвідка) корисних копалин; 
24) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
25) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
26) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння, 
27) торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, на пів дорогоцінного каміння; 
28) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; 
29) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та 

агрохімікатами; 
30) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, 

тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного 
захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля 
криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; 

31) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, 
вивезення голографічних захисних елементів; 

32) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності 
систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту 
інформації; 

33) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 
34) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування 

природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; 
35) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом; 
36) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний 

ліцензійними умовами; 
37) медична практика; 
38) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей; 
39) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення 

несучих та огороджуючи конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
40) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом; 
41) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом; 
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42) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 
загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); 

43) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; 
44) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; 
45) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту, кольорових і чорних 

металів; 
46) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 
47) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих 

видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України); 

48) операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
49) надання освітніх послуг, в порядку передбаченому законодавством України; 
50) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з 

охорони громадян; 
51) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); 
52) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів); 
53) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність; 
54) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 
55) організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; 
56) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; 
57) страхова діяльність; 
58) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 
59) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 
60) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. 
61) створення навчальних закладів для  підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у 

сферах діяльності, передбачених цим Статутом. 
62) проведення показів  колекцій одягу, організація та  проведення гастрольних турів, 

організація школи моделей, проведення картингів  та інша діяльність у сфері моди. 
 
3.3. Для досягнення цілей Товариство має право у порядку, визначеному чинним 

законодавством України та цим Статутом: 
 
1) створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, 

дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному 
законодавству держави, на території якої вони створені; 

2) самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність; 
3) відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, 

філій, представництв, як в Україні, так і за її кордоном) у національній та іноземній валюті; 
4) випускати, купувати та реалізовувати цінні папери; 
5) одержувати банківські кредити, класти кошти на депозит в банки, надавати (за рахунок 

своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб; 
6) проводити аукціони, виставки, ярмарки; 
7) бути учасником асоціацій, концернів та інших об’єднань; 
8) проводити операції на біржах; 
9) вести іншу діяльність, не заборонену законодавством України. 
 
3.4. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької  діяльності, що 

не заборонені чинним законодавством України. 
 
3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії 

на заняття окремими видами діяльності. 
 

4.  СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ  ТА  АКЦІЇ  ТОВАРИСТВА 
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4.1. Статутний капітал Товариства, визначений згідно з оцінкою вартості внесків акціонерів і 

становить: 350 595 (триста п’ятдесят тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) гривень. 
 
4.2. Статутний капітал поділено на 200 340 (двісті тисяч триста сорок) простих іменних 

акцій, номінальною вартістю 1 гривня 75 копійок кожна. 
 
4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного 

капіталу. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається Загальними 
зборами  та оформлюється протоколом. 

 
4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: 
1)  підвищення номінальної вартості акцій; 
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому 

НКЦПФР. 
 
4.5.  Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом: 
1) зменшення  загальної кількості акцій; 
2) зменшення номінальної вартості акцій; 
 
4.6. Оплата вартості Товариства може здійснюватися грошовими коштами (у тому числі в 

іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними 
правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. 

 
4.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими 

коштами. 
 
4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, 

що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства. Для 
визначення ринкової вартості цінних паперів інших речей або майнових чи інших відчужуваних 
прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У 
випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. 

 
4.9. Випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з господарчою діяльністю Товариства, 

заборонено. 
 
4.10. Передплата на додатково випущені акції проводиться в загальному порядку.  Акціонеру 

надається переважне право на придбання акцій в процесі  приватного розміщення, пропорційно 
частині належних йому простих акцій в загальній кількості простих акцій. 

 
4.11. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, 

що й при збільшенні статутного капіталу при згоді кредиторів. 
 
4.12. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути 

анульовані у строк не більше одного року. 
 
4.13. Виплати по акціям, що пред’явлені для анулювання, сплачуються із розрахунку на день 

прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу. Виплата проводиться після 
затвердження звіту за рік, у якому прийнято це рішення, і у строк до 12 місяців з дня його 
прийняття з проведенням індексації на момент виплати, виходячи з офіційно визначеного рівня 
інфляції. 

 
4.14. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов’язані зі змінами статутного 

капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або господарським судом. 
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4.15. Зміни до Статуту, пов’язані зі зміною статутного капіталу, повинні бути зареєстровані 

органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених або 
анульованих зайвих акцій. 

 
5.  РЕЗЕРВНИЙ  КАПІТАЛ 

 
5.1. Товариство створює резервний капітал  в розмірі 15 % статутного капіталу Товариства. 
 
5.2. Резервний капітал формується  шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 

товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.   Резервний капітал створюється  з метою 
покриття непередбачених витрат і збитків, а також для інших, встановлених Загальними зборами, 
цілей. 

 
5.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних 

відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. 
 
5.4. Якщо після досягнення цього розміру резервний капітал виявляється витраченим 

повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до поновлення повного його розміру. 
 

6.  ІНШІ  ФОНДИ 
 
6.1. Порядок створення, склад, призначення, джерела створення і порядок використання 

інших фондів визначається Правлінням Товариства  та затверджується Наглядовою Радою 
Товариства. 

 
6.2. Розміри фондів затверджуються Наглядовою Радою Товариства за пропозицією 

Правління Товариства, при затвердженні річного звіту у відповідності з діючим законодавством 
України і цим Статутом. 

 
6.3. Правління Товариства за погодженням з Наглядовою Радою Товариства має право в 

проміжку між Загальними зборами приймати рішення про перерозподіл фондів, створених з 
чистого прибутку за рішенням Загальних зборів у випадку, якщо без такого рішення не можливе 
здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності. Прийняте рішення доводиться до 
відома акціонерів на наступних  Загальних зборах. 

 
6.4. Кошти фондів належать на правах власності Товариству. 
 
6.5. В обов’язковому порядку створюються фонди оплати праці, фонд виробничого та 

соціального розвитку (фонд накопичення). 
 

7.  ЦІННІ  ПАПЕРИ  ТОВАРИСТВА 
 
7.1. Товариство випускає прості іменні акції і проводить їх реєстрацію в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України.  
 
7.2. Акції Товариства випускаються в без документарній формі. 
 
7.3. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі 

обов’язки по випущених акціях переходять до його правонаступників. 
 
7.4. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випускати і інші види цінних 

паперів згідно з законодавством України. 
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8.  ПРИБУТОК  І  ЗБИТКИ 
 
8.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності 

після покриття всіх витрат по випуску і реалізації продукції. З балансового прибутку Товариство 
сплачує податки бюджету та інші платежі, передбачені законодавством України. Чистий прибуток, 
що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні 
Товариства. 

 
8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними 

зборами  Товариства, за пропозицією Правління Товариства, попередньо схваленою Наглядовою 
Радою Товариства. 

 
8.3. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при потребі і інших 

фондів Товариства. 
 

9.  ДИВІДЕНДИ 
 
9.1. Дивіденди є часткою чистого прибутку Товариства, яка розподіляється серед акціонерів 

пропорційно кількості акцій, які знаходяться у їх власності. 
 
9.2. Дивіденди виплачуються грошовими коштами в національній валюті. 
 
9.3.Виплата дивідендів здійснюється з чистого  прибутку звітного року та/або 

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

 
9.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства  встановлює  

дату  складення  переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядок та строк їх 
виплати.  Повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів  
розміщується на веб-сторінці товариства в мережі Інтернет. Дата складення  переліку осіб,  які 
мають право на отримання дивідендів за простими акціями,  не може передувати  даті  прийняття  
рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання 
дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після 
закінчення звітного року.  

 
9.5. Розмір дивідендів в розрахунку на одну просту акцію, дати виплати, строки виплати, 

порядок та форма виплати дивідендів визначаються Загальними зборами за пропозицією 
Правління Товариства. 

 
9.6. У випадку відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку 

осіб, які мають право на одержання дивідендів, але не раніше дати виплати дивідендів, право на 
одержання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку. 

 
9.7. Товариство оголошує розмір дивідендів без урахування податків. Товариство виступає 

агентом держави по збору податків та виплачує акціонерам дивіденди за мінусом відповідних 
податків. 

 
9.8. По невиплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються. 
 
 

10.  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  АКЦІОНЕРІВ 
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10.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів 
(учасників) Товариства. 

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право 
власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на 
вторинному ринку цінних паперів. 

 
10.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику, однакову сукупність прав, 

включаючи право: 
1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах 

особисто або через своїх представників); 
2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до 

фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; 
3)  відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними 

йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших 
юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу 
інших акціонерів або Товариства; 

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 
5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, 

пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про 
випуск акцій; 

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у 
випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами 
Товариства; 

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну 
частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом; 
9) користуватись профільними послугами Товариства (конкретний перелік та умови надання 

таких послуг визначаються Правлінням) на пільгових умовах, 
 
 10.3. Акціонери Товариства зобов’язані: 
1) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою 

участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими 
статутом Товариства; 

2) дотримуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення його 
органів управління; 

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 
Товариства; 

4) нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України. 
 
10.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх 

представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер 
вправі в будь-який час замінити свого представника. 

 
10.5. Акціонери несуть витрати, пов’язані з діяльністю Товариства, в межах або пропорційно 

вартості належних їм акцій. 
 
10.6. Акціонер може здійснити відчуження належних йому акцій в порядку, визначеному 

законодавством. Кожна угода по цінним паперам обкладається державним митом згідно чинного 
законодавства України. Без стягування державного мита рух акцій не реєструється. 

 
 

11.  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ТОВАРИСТВА 
 
Управління Товариством здійснюють: 
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1) Загальні збори; 
2) Наглядова Рада; 
3) Правління; 
4) Ревізійна комісія. 
 
 11.1.ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  
 
11.1.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори. Загальні збори мають право 

приймати рішення по будь-якому питанню діяльності Товариства, внесеному до порядку денного 
зборів у порядку, встановленому цим Статутом. 

 
11.1.2. До виключної  компетенції Загальних зборів належать наступні повноваження: 
 
 1) визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного товариства;  

        2) внесення змін до статуту товариства;  
        3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

 4)прийняття рішення про зміну типу товариства;  
 5) прийняття рішення про розміщення акцій;  

       6) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу товариства;  
 7) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу товариства;  

       8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  
 9) затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду,  

виконавчий  орган  та  ревізійну комісію (ревізора) товариства,  а також внесення змін до них; 
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом 

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

обов'язкового  викупу  акцій,  визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства»; 

14) прийняття рішення про форму існування акцій; 
15)  затвердження  розміру  річних  дивідендів  з урахуванням вимог, передбачених законом;  
16) прийняття рішень з питань  порядку  проведення  загальних зборів;  
17)   обрання   членів  наглядової  ради,  затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  

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

18) прийняття   рішення  про  припинення  повноважень  членів наглядової ради, за винятком 
випадків, встановлених  Законом України «Про акціонерні товариства»;  

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

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

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

23) прийняття рішення про  виділ  та  припинення  товариства, про ліквідацію товариства, 
обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,  порядку розподілу між 
акціонерами  майна,  що  залишається   після   задоволення   вимог кредиторів, і затвердження 
ліквідаційного балансу;  

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

25) затвердження     принципів    (кодексу)    корпоративного управління товариства;  
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26)обрання комісії з припинення акціонерного товариства;  
 

11.1.3. Позачергові Загальні збори скликаються  Наглядовою Радою у випадках: 
1) з власної ініціативи;  
2) на  вимогу  виконавчого  органу   -   в   разі   порушення провадження  про  визнання  

товариства  банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
         3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 

4) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання  вимоги  сукупно  є  власниками 
10 і більше відсотків простих акцій товариства;  
         5) в  інших  випадках,  встановлених  законом  або   статутом товариства.  

 
11.1.4.     Вимога про  скликання позачергових загальних зборів подається в   письмовій   

формі   виконавчому   органу    на    адресу    за місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із 
зазначенням органу або прізвищ  (найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання 
позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку денного.  У  разі  скликання  
позачергових  загальних   зборів   з ініціативи  акціонерів вимога повинна також містити 
інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма 
акціонерами, які її подають.  

 
 

11.1.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів з зазначенням дати 
проведення та порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається 
акціонерам персонально. Повідомлення надсилається листом або вручається за особистим 
підписом.  

 
11.1.6. Товариство  не  пізніше  ніж  за  30  днів до дати проведення загальних  зборів  

публікує  в   офіційному   друкованому   органі Національної  комісії з цінних паперів та 
фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.  Публічне акціонерне 
товариство  додатково   надсилає   повідомлення   про   проведення загальних  зборів та їх порядок 
денний фондовій біржі,  на якій це товариство пройшло процедуру лістингу,  а також не пізніше 
ніж  за 30  днів  до  дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі 
Інтернет  інформацію. 

 
11.1.7. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Правління зобов'язане 

повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні 
Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку та надсилання цієї інформації 
рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як 
за 10 днів до проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тому самому 
органі преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів, а 
також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на веб-сторінці в 
мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних зборів.  

 
11.1.8. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в 

них  зареєстровані акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства не 
менш як  60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення 
реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах. При 
відсутності необхідного кворуму Загальні збори переносяться на пізніші строки, але не довше, ніж 
на один місяць. 

 
11.1.9. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів 

акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо: 
       1) внесення змін до статуту товариства;  
       2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  
       3) прийняття рішення про зміну типу товариства;  
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       4) прийняття рішення про розміщення акцій;  
       5) прийняття  рішення  про  збільшення  статутного   капіталу товариства;  
       6) прийняття   рішення   про  зменшення  статутного  капіталу товариства;  
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків 
голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах. 
        7) Рішення    загальних   зборів   з   питань,   передбачених пунктами 2-7,  23  частини  другої   
статті   33     Закону «Про акціонерні товариства» , приймається  більш  як  трьома  чвертями  
голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі у  загальних  зборах  та  є  власниками  
голосуючих  з  відповідного  питання  акцій.   

8)Обрання  членів  органу товариства здійснюється в порядку  
кумулятивного голосування ; 

9) Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням 
бюлетенів для голосування. 

 
11.1.10. Члени виконавчих органів Товариства, що не є акціонерами, мають право приймати 

участь у  роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу. 
 
11.1.11. Акціонери (їх уповноважені представники), які приймають участь у роботі Загальних 

зборів, реєструються разом з кількістю голосів, якими вони володіють. Цей перелік підписує 
Голова та секретар зборів. 

 
11.1.12. До скликання зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з 

документами, що пов’язані з порядком денним зборів. Розгляд на Загальних зборах питань, що не 
входять у порядок денний, не дозволяється. 

 
11.1.13. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: «одна акція – один 

голос, крім кумулятивного голосування. 
 
11.1.14. Засідання Загальних зборів веде Голова Наглядової Ради Товариства, або, за його 

дорученням, член Наглядової Ради Товариства. У виключних випадках Загальні збори веде Голова 
Правління, або інша, уповноважена Головою Наглядової Ради, посадова особа. 

 
11.1.15. На Загальних зборах  ведеться протокол, який підписує Голова та секретар зборів. 
До  протоколу  загальних  зборів  акціонерного  товариства  заносяться відомості про: 
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;  
2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах;  
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах;  
4) загальну  кількість   голосів   акціонерів   -   власників голосуючих  акцій  товариства,  які  

зареєструвалися  для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  
питань;порядку  денного  -  зазначається  кількість  голосуючих  акцій  з кожного питання); 

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з  усіх  питань  порядку  
денного  - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);  

6) головуючого та секретаря загальних зборів; 
7) склад лічильної комісії; 
8) порядок денний загальних зборів; 
9) основні тези виступів;  
10) порядок  голосування  на  загальних   зборах   (відкрите, бюлетенями тощо);  
11) підсумки    голосування    із   зазначенням   результатів голосування з кожного питання 

порядку денного загальних зборів  та рішення, прийняті загальними зборами.  
Книга протоколів Зборів (підшивка протоколів) повинна надаватися у розпорядження 

кожному з акціонерів у будь-який час. За вимогою акціонерів видаються також засвідчені довідки 
з Книги протоколів. 
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Протокол Загальних зборів  не пізніш як через 10  робочих дні після закінчення зборів 
передається виконавчому органу Товариства. 

 
11.2. НАГЛЯДОВА  РАДА  ТОВАРИСТВА 
 
11.2.1. Наглядова Рада Товариства контролює та регулює  діяльність Правління Товариства 

та здійснює захист прав акціонерів. 
 
11.2.2. Наглядова Рада обирається Загальними зборами з числа  фізичних осіб, які мають 

повну цивільну дієздатність , або юридичних осіб – акціонерів строком на три роки  
 
11.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом 

та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою Радою Загальними 
зборами.  

Рада правомочна вирішувати всі питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до 
виключної компетенції Загальних зборів. 

До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 
1) затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю товариства;  
2) підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття рішення  про  дату  їх  

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

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

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

встановлення розміру їх винагороди; 
10)  прийняття  рішення  про  відсторонення  голови або члена виконавчого  органу  від  

здійснення повноважень та обрання особи, яка   тимчасово   здійснюватиме  повноваження  голови  
виконавчого органу; 

11) обрання та припинення повноважень голови і  членів  інших органів товариства;  
12) обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків, встановлених цим Законом;  
13) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним,  

встановлення розміру оплати його послуг. У разі,  якщо наглядова рада  відсутня,  це  питання  
належить  до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 

14) визначення дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  
порядку та строків виплати дивідендів; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають бути  повідомлені  про  
проведення  загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про 
акціонерні товариства»та мають право на  участь  у загальних зборах відповідно до статті 34 цього 
Закону; 

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

17)  вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону 
України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 
товариства; 

18) прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у випадках, передбачених 
частиною першою статті 70 Закону України  «Про акціонерні товариства»;  
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19) визначення      ймовірності      визнання      товариства неплатоспроможним  внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 
або викупу акцій; 

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

 21) прийняття   рішення   про  обрання  (заміну)  реєстратора власників іменних цінних 
паперів товариства або депозитарію цінних паперів  та  затвердження умов договору,  що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

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

23)   прийняття рішення про переведення випуску акцій  документарної  форми  існування  у  
без документарну   форму існування. 

 
11.2.4. Члени Наглядової Ради можуть переобиратися на новий строк необмежену кількість 

разів. 
 
11.2.5. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної 

комісії. 
 
11.2.6. Для ведення протоколів та оформлення інших документів призначається постійний 

секретар Наглядової Ради. Протоколи засідань підписують Голова та секретар Наглядової Ради. 
 
11.2.7. Засідання Наглядової Ради скликає її Голова не менше одного разу на квартал. 

Позачергові засідання можуть скликатись Головою з власної ініціативи чи на вимогу будь-якого з 
членів Наглядової Ради або за пропозицією Ревізійної комісії чи Правління. Для кворуму 
необхідна присутність більше половини складу членів Наглядової Ради. 

 
11.2.8. Повідомлення про засідання Наглядової Ради надсилається кожному члену Ради у 

письмовій формі в порядку, встановленому Наглядовою Радою. Повідомлення включає порядок 
денний, час, місце його проведення. До нього додаються всі необхідні документи, пов’язані з 
порядком денним. На засіданні не можуть розглядатись питання, не вказані в повідомленні. 

 
11.2.9. Члени Наглядової Ради організують свою роботу на підставі плану розгляду питань на 

рік, квартал. До порядку денного додатково включаються всі питання, запропоновані для розгляду 
членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії, а також Правлінням. 

 
11.2.10. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів. При однаковій 

кількості голосів, голос Голови є вирішальним. 
Наглядова Рада Товариства може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі її члени 

погодилися з цим у письмовій формі. 
 
11.2.11. Протоколи засідань, які не містять комерційної таємниці, повинні бути доступні як 

акціонерам (або їх уповноваженим особам), так і членам Наглядової Ради, Ревізійної комісії та 
Правління. 

 
11.2.12. Членам Наглядової Ради компенсують транспортні, поштові витрати, а також 

витрати на відрядження, що пов’язані з виконанням ними своїх обов’язків. 
 
11.2.13. Члени Наглядової Ради отримують за свою роботу винагороду, розмір та порядок 

виплати якої визначають Загальні збори. 
 
 
11.3. ПРАВЛІННЯ  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 
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11.3.1. Правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією поточною 
діяльністю Товариства. 

 
11.3.2. Правління підпорядковане Загальним зборам та Наглядовій Раді Товариства, та 

організовує виконання їх рішень. 
 
11.3.3. Правління обирається у кількості трьох осіб строком на  три роки. 
 
11.3.4. Після обрання з Головою Правління укладається контракт, а з членами Правління - 

строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови 
та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту 
тощо. 

Від імені Товариства контракт з Головою Правління та строкові трудові договори з членами 
Правління укладає Голова Наглядової Ради Товариства протягом трьох днів з дати їх обрання на 
умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 

 
11.3.5. Повноваження Голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у 

випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. 
Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх 

обов'язків. 
До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 

віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. 
 
До виключної компетенції Правління належить: 
 
1) організація скликання та проведення чергових Загальних зборів; 
2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 

діяльності Товариства; 
3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних 

завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління; 
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 

Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 
розгляд Загальних зборів; 

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 

6) призначення керівників філій та представництв Товариства; 
7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 

акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; 

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які 
беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із 
Наглядовою Радою. 

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на 
одноособовий розгляд Голові Правління.  

 
11.3.6. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі 

необхідності, але не менше одного разу на тиждень. 
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 

членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. 

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про 
Правління. 

 
11.3.7. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право: 
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1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 
2) розподіляти обов'язки між членами Правління; 
3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в 

межах компетенції, визначеної цим Статутом; 
4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, 

рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради; 
6) відкривати рахунки у банківських установах; 
7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про 

укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції 
відповідно до положень цього Статуту; 

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та 
накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх 
документів Товариства; 

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства; 

10) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 
11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. 
 

11.3.8. Перший заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації 
роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. 

При виконанні функцій Голови Правління перший заступник має право без довіреності 
здійснювати наступні юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим 
Статутом: 

1) приймати рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, 
приймати рішення про придбання та відчуження майна у розмірі, що не  перевищує 10 % 
балансової вартості активів Товариства за погодженням з Наглядовою Радою Товариства; 

2) виконувати рішення Загальних зборів про випуск цінних паперів; 
3) організовувати випуск цінних паперів; 
4) організовувати матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності 

Товариства; 
5) організовувати збут продукції; 
6) організовувати фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-

розрахункових операцій; 
7) забезпечувати організаційно-технічну діяльність Загальних зборів, Наглядової Ради та 

Ревізійної комісії Товариства; 
8) організовувати діловодство та вести архів Товариства; 
9) організовувати соціально-побутове обслуговування робітників Товариства; 
10) приймати рішення про виключення акціонера з Товариства, який не вніс свого внеску 

повністю до дня закінчення передплати; 
11) визначати конкретний перелік та умови надання профільних послуг Товариства, які 

надаються акціонерам на пільгових умовах, а також інші витікаючи з вищевказаного права. 
Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд 

Наглядовою Радою Товариства, Головою Правління, членами Правління, Ревізійною комісією 
Товариства, якщо вони не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів. 

 
11.3.9. Правління Товариства в змозі вирішувати винесені на його розсуд питання у 

випадках, коли у засіданні приймає участь не менш, ніж 3/4 його членів. 
 
11.3.10. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожен 

член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке 



                                                            Статут ПАТ швейна фабрика «ВОРОНІН»                                           стор. 17  з  22 

проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі 
його члени погодилися з цим у письмовій формі. 

 
 11.4. РЕВІЗІЙНА  КОМІСІЯ  ТОВАРИСТВА 
 
11.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську 

діяльність Правління Товариства. 
 
11.4.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають 

повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості трьох членів 
строком на три роки. 

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної 
комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства. 

 
11.4.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління 

Ревізійна комісія перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності 

відповідним нормативним документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових 

операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від 
імені Товариства; 

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних та позичкових коштів. 
 
11.4.4. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та 

позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та 
представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються 
Положенням про ревізійну комісію Товариства. 

 
11.4.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія 

складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати 
річний баланс Товариства. 

 
 
11.4.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією 

роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на 
три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є 
правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. 
Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 
членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. 

 
11.4.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним 

зборам і Наглядовій Раді Товариства. 
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11.4.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у 
разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених 
посадовими особами Товариства. 

 
12.  ПОСАДОВІ  ОСОБИ  ОРГАНІВ  УПРАВЛІННЯ  ТОВАРИСТВА.  ПОРЯДОК 

УКЛАДАННЯ  ПРАВОЧИНІВ,  У  ВЧИНЕННІ  ЯКИХ  Є  ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 
 
12.1. Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, Голова  та члени 

Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства. 
 
12.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в 

найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати 
інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно 
Товариства (конфлікту інтересів). 

 
12.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні 

відповідного правочину у разі якщо: 
 
1) ця особа є однією із сторін такого правочину; 
2) бере участь у правочині як представник або посередник; 
3) отримує  винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину; 
4) внаслідок такого правочину придбає майно; 
5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у 

правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що 
є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно. 

 
12.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову Раду 

про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть 
визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих  
днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення. 

 
12.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, 

приймається Наглядовою Радою. 
 
12.6. У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладення Товариством правочину, 

щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами, не мають 
права голосу. 

 
12.7. Якщо більшість членів Наглядової Ради є особами, заінтересованими в укладенні 

Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів за поданням 
Наглядової Ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової 
Ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину. 

 
12.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту 

заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або 
дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень. 

 
13.  ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  ТОВАРИСТВА 

 
13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 
регулюють трудові відносини працівника з Товариством. 
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13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної 
плати, а також інших видів винагороди працівників. 

 
13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які: 
1) затверджують проект колективного договору; 
2) вирішують питання самоврядування трудового колективу; 
3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг. 
 
13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє профспілковий 

комітет. Профспілковий комітет обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 
2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 5 років у кількості 11 
осіб. Членів профспілкового комітету не може бути звільнено з роботи або переведено на інші 
посади з ініціативи Правління без попередньої згоди профспілкового комітету. 

 
13.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень: 
 
1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням; 
2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та 

інших пільг; 
3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; 
4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання 

продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності; 
5) порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; 
6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу. 
 
13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. 
 
13.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім 

передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для 
працівників або їхніх окремих категорій. 

 
14.  ДОЧІРНІ  ТОВАРИСТВА,  ФІЛІЇ  ТА  ПРЕДСТАВНИЦТВА  ТОВАРИСТВА 

 
14.1. Товариство має право створювати на території України та за її кордоном дочірні 

підприємства, філії та представництва у порядку, що не заперечує діючому законодавству 
України. 

 
14.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами. Наділяються основними та 

обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються 
Товариством. 

 
14.3. Філії та представництва не є юридичними особами. Наділяються основними та 

обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та 
самостійному балансі Товариства, діють на підставі положень, що затверджені Товариством, та 
під керівництвом осіб, призначених Товариством (які діють на підставі доручення, одержаного від 
Товариства) та від імені Товариства. 

 
15.  ОБЛІК,  ЗВІТНІСТЬ  ТА  КОНТРОЛЬ 

 
15.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і 

звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його 
достовірність. 
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15.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період 

починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року. 
Річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені на протязі першого місяця 

по закінченню облікового року, і до кінця квітня наступного року повинні бути затверджені 
Загальними зборами. 

15.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства 
здійснюється у встановленому Загальними зборами порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, 
аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами 
управління Товариства та іншими державними органами у межах іх компетенції. 

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам 
лише у частині обов’язкових платежів, що передбачені законодавством України. 

 
15.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менш 

одного разу на рік, а позачергові ревізії – за вимогою акціонерів, яким належить більше  як 10 % 
голосів, та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами. 

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства. 
 

16.  ПРИПИНЕННЯ  ТОВАРИСТВА  ТА  ВИДІЛ 
 
16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків 

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

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства 
до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. 

 
16.2. Наглядова Рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, 

поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або 
проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити: 

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

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

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

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

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

16.3. Наглядова Рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, 
поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту 
документа, зазначеного в п. 16.2 цього Статуту. 

16.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням 
Загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття 
(приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, 
пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства. 

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення 
Товариства здійснюється за рішенням: 
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1) суду; 
2) відповідних органів державної влади. 
 
16.5. До початку Загальних зборів Правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам 

можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, 
перетворенням Товариства: 

  1) проект  договору  про  злиття  (приєднання),  плану поділу  
(виділу, перетворення);  

2) пояснення до умов договору  про  злиття  (приєднання)  або  
плану поділу (виділу, перетворення); 

 3) висновок    незалежного   експерта   щодо   умов   злиття,  
приєднання,  поділу або виділу у випадках,  передбачених  частиною  
третьою цієї статті;  

4) у  разі  злиття  (приєднання)  - річну фінансову звітність  
інших товариств,  що беруть участь у злитті (приєднанні),  за  три  
останні роки.  

 
16.6. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають 

цього, у разі, коли ці акціонери не голосували «за» прийняття Загальними зборами рішення про 
виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у 
відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Порядок 
викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства. 

16.7. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, 
перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом 
надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис. 

16.8. Товариство ліквідується за рішенням: 
1) Загальних зборів; 
2) суду у випадках, встановлених законом. 
16.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність 

припиняється. 
16.10. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями 

судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями 
Загальних зборів. 

16.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює 
ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління 
справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується 
органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну 
реєстрацію. 

 
16.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор): 
1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення 

юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства; 
2) управляє майном Товариства; 
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства; 
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства; 
5) реалізує майно Товариства; 
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом; 
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства. 
 
16.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, 

передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори Товариства не прийняли рішення про 
затвердження іншої методики. 
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