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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» (далі - Товариство) є юридичною 

особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє згідно з 

положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні 

товариства» (надалі – «Закон»), Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших 

нормативно-правових актів України. 

1.2. Товариство засновано згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового 

комплексу і конверсії України від 22 грудня 1994 р. № 1656 шляхом перетворення державного підприємства 

«Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента 

України від 15 червня 1993 р. № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств». 

1.3. Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод» (ідентифікаційний код 05750295) є 

новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», 

Відкритого акціонерного товариства «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» відповідно до вимог 

Закону України «Про акціонерні товариства». 

1.4. Найменування Товариства: 

1.4.1. Повне найменування Товариства:  

а) українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»; 

б) англійською мовою: Private Joint Stock Company «Kharkiv Tractor Plant»; 

в) російською мовою: Частное акционерное общество «Харьковский тракторный завод»; 

1.4.2. Скорочене найменування Товариства: 

а) українською мовою : АТ «ХТЗ»; 

б) англійською мовою: JSC «Kharkiv Tractor Plant»; 

в) російською мовою: АО «ХТЗ»; 

1.5. Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.  

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 61007, місто Харків, проспект Московський, 275. 

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

 

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. 

2.2. Товариство є правонаступником усіх майнових і інших прав та обов'язків державного підприємства 

«Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». 

2.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість 

яких відображена в балансі Товариства. 

2.5. Товариство є власником: 

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність; 

2) продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності; 

3) доходів, одержаних від діяльності Товариства; 

4) об'єктів інтелектуальної власності; 

5) цінних паперів, придбаних Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством та цим 

Статутом; 

6) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. 

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд. 

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства чи передане йому в 

користування, несе Товариство. 

Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають 

націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. 

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточні, у т. ч. валютні рахунки, вкладні (депозитні) рахунки та 

інші рахунки в установах банків; може мати знак для товарів і послуг, промислові зразки, корисні моделі та інші 

ідентифікуючи ознаки продукції Товариства, які затверджується Генеральним директором Товариства та 

реєструється відповідно до діючого законодавства; має основну печатку зі своєю назвою і емблемою, кутовий 

штамп, фірмові бланки. За рішенням Генерального директора Товариства можуть виготовлятися інші печатки та 

штампи. 

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду та в заставу 

юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати 

їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 

2.8. Товариство має право укладати будь-які угоди (контракти) з українськими, іноземними юридичними і 

фізичними особами, зокрема, угоди купівлі - продажу, позики, поруки, застави майна, підряду, страхування, 

перевезення, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 

бути позивачем і відповідачем у суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, 

адміністративному, третейському суді.  
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2.9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку залучати кошти в будь-який не 

забороненої законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій): 

1) випускати цінні папери, здійснювати підприємницьку діяльність з цінними паперами в межах, 

передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; 

2) засновувати об'єднання, корпорації, асоціації, консорціуми, концерни, інші підприємства та господарські 

товариства, брати участь у них з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;  

3) відкривати поточні, в т.ч. валютні рахунки, вкладні (депозитні) рахунки та інші рахунки в установах 

банків, користуватися кредитами; 

4) засновувати (створювати) на території України та за її межами інші юридичні особи, в тому числі 

створювати дочірні підприємства, створювати філії, представництва та підрозділи;  

5) здійснювати благодійну діяльність із надання допомоги та організації соціальної реабілітації;  

6) виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та меті діяльності Товариства.  

2.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними 

засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які 

призначаються і звільняються Генеральним директором Товариства. Керівники дочірніх підприємств, філій та 

представництв підзвітні Генеральному директору Товариства.  

Взаємовідносини між Товариством, дочірніми підприємствами, філіями та представництвами регулюються 

цим Статутом, статутами дочірніх підприємств і положеннями, які затверджуються Загальними зборами акціонерів 

Товариства. 

2.11. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої 

конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю або 

інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється 

Генеральним директором Товариства згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту. 

2.12. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці та 

встановлює форми, системи та розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість 

щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх 

працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для 

роботи українських та іноземних спеціалістів. 

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

застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства 

протиправних дій. 

2.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть 

застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або 

іншими акціонерами Товариства. 

2.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за 

зобов'язаннями Товариства. 

2.16. Повноваження та права Товариства, передбачені цим Статутом, не повинні розглядатися як 

обмеження подібних, інших або додаткових повноважень і прав, які надані йому чинним законодавством України. 

 

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

 

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності відповідно до предмету його 

діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів, а також з метою задоволення 

потреб ринку у товарах і продукції.  

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

• виробництво сільськогосподарських тракторів; 

• розробка, серійний випуск та збут конкурентоздатних тракторів та інших енергетичних засобів широкого 

діапазону потужностей, промислових товарів, устаткування, пристроїв, комплектуючих виробів та 

запасних частин до машин та обладнання, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного 

споживання; 

• організація ремонтно-технічних підприємств, станцій і пунктів технічного і сервісного обслуговування 

тракторів та автотранспорту, автозаправних станцій; 

• організація системи підприємств матеріально-технічного постачання, забезпечення і збуту вузлів, 

механізмів, агрегатів, контрольно-вимірювальних приладів; 

• виробництво товарів народного споживання, господарського, культурно - побутового призначення;  

• виробництво прикладних науково - технічних, проектно-конструкторських розробок, виготовлення 

дослідних зразків, організація дослідних виробництв, розробка нових технологій і впровадження їх у 

серійне виробництво;  

• виробництво, налагодження, експлуатація, збут, технічне обслуговування промислових виробів, 

будівельних конструкцій, машин, обладнання, транспортних засобів, контейнерних, збірно-розбірних 

будівель, приміщень, тари і упаковки; 
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• загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);  

• здавання в найм нерухомості;  

• оптова торгівля сільськогосподарською технікою;  

• виробництво, передача та постачання електроенергією;  

• передача та постачання газу;  

• утворення, експлуатація та сервісне обслуговування енергозберігаючих комплексів;  

• утворення, експлуатація та сервісне обслуговування комплексів з транспортування газу;  

• виробництво та реалізація фарб, емалей, лаків, шпаклівки, інших видів обробних покриттів;  

• виробництво та торгівля мінеральними добривами;  

• розробка, виробництво і реалізація будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, приладів, інвентарю, 

інструментів і обладнання; 

• виробництво і збут скловиробів і склопродукції;  

• виробництво, закупівля та реалізація будівельних матеріалів (у тому числі плитки, цементу, гонти, цегли та 

ін.);  

• виконання будівельних, будівельно-монтажних, монтажних, ремонтних, пусконалагоджувальних, 

реставраційних, відновлювальних, дизайнерських, художньо - оформлювальних та інших видів робіт;  

• торговельна діяльність (зокрема, транзитна торговельна діяльність) у сфері оптової, роздрібної торгівлі та 

громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів;  

• створення власної торговельної мережі магазинів, кіосків, лотків, оренда в державних і комерційних 

магазинах відділів, секцій для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного 

вжитку та продовольчих товарів;  

• організація громадського харчування - відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піццерій, інших пунктів 

харчування;  

• виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів; 

• оптова, роздрібна і комісійна торгівля, посередницька діяльність; 

• посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на 

підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);  

• будівництво об'єктів нерухомості з їх подальшою експлуатацією;  

• виконання інженерно-пошукових і проектних робіт;  

• розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 

споживання; 

• міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, 

морським транспортом;  

• агентування і фрахтування морського торговельного флоту;  

• надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних 

вантажів; 

• використання радіочастот;  

• створення, виробництво, реалізація та ремонт теле -аудіо- відеоапаратури; 

• розробка програмного забезпечення; 

• наукова діяльність в галузі дослідження, використання і обслуговування штучного інтелекту; 

• закупка, зберігання і реалізація нафти та нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій; 

• виробництво, переробка та реалізація сільгосппродукції;  

• закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;  

• здійснення операцій з металобрухтом;  

• збирання,заготовлення, переробка і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів; 

• видавницька і поліграфічна діяльність, здійснення рекламно-інформаційної діяльності; 

• надання послуг по розмножуванню технічної, довідкової та іншої документації; 

• виробництво, ввезення, ремонт, калібрування, прокат і продаж засобів вимірювання і контролю; 

• виготовлення пива і вина, виготовлення спирту, горілчаних, лікерних та коньячних виробів, виготовлення 

тютюнових виробів; 

• виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин; 

• оптова і роздрібна торгівля медикаментами; 

• медична практика; ветеринарна практика; виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та 

препаратів; 

• юридична практика; 

• надання побутових послуг населенню: 

• виготовлення швацьких, трикотажних, в’язаних і хутрових виробів, головних уборів взуття всіх видів;  
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• виготовлення, реставрація і ремонт ювелірних і художньо-декоративних виробів, а також виробів із 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

• ремонт побутової радіоелектронної апаратури, ремонт побутових машин і приладів, ремонт годинників, 

оновлювання і налагодження виробів будь-якої складності;  

• виготовлення відеофільмів і виконання запису на відео - і аудіо-носіях, організація відеосалонів; 

• виготовлення меблів і гарнітурів будь-якої конструкції і призначення, реставрація антикварних меблів, 

виготовлення корпусних меблів та їх елементів;  

• виготовлення фотовідбитків і портретів, виготовлення чорно-білих або кольорових фотовідбитків різних 

розмірів, фотовідбитків для документів, фотоальбомів;  

• надання банно- водно- і спортивно-оздоровчих послуг;  

• збір, очищення та розподіл води; 

• надання послуг по хімічній чистці одягу, виробів із синтетичного хутра, пуху і пір’я, головних уборів;  

• надання послуг по зберіганню майна (камера зберігання); 

• інформаційні та консультативні послуги; 

• діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації 

та обліку в органах внутрішніх справ; 

• організація та експлуатація автостоянок, кемпінгів, готелів; 

• діяльність, пов’язана з виготовленням, послугами по обслуговуванню, ремонтом і експлуатацію 

транспортних засобів, їх складових частин та комплектуючих виробів, перевозом вантажів і пасажирів, 

підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, іншими видами діяльності, які впливають на безпеку 

руху; 

• надання послуг, пов’язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян; 

монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації; 

• створення та утримання штемпельно-граверних майстерень; виготовлення печаток і штампів; 

• видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх 

використанням; збирання переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали 

й дорогоцінне каміння, та їх брухту; збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів 

кольорових та чорних металів; 

• переробка вторинної сировини та відходів виробництва; 

• діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, 

підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації; надання послуг, пов’язаних із профорієнтацією 

населення, посередництво у влаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном; навчання та підготовка 

спеціалістів на комерційній основі; 

• проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт 

та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво; 

• надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, 

консигнаційних, управлінських, облікових послуг; 

• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб’єктами 

господарської діяльності; 

• організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, 

симпозіумів, семінарів, та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі; 

• орендні, в тому числі лізингові операції; 

• надання послуг по оформленню і реєстрації документів на право власності на квартири (будинки); 

• здійснення операцій з нерухомістю (купівля і продаж квартир, будинків, дач, гаражів і т.д., участь у 

пайовому будівництві); 

• експорт, імпорт, оптова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним та плодовим, алкогольними 

напоями і тютюновими виробами; 

• провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів; 

• підприємницька діяльність, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших 

нематеріальних об’єктів власності; 

• створення об’єктів соціальної сфери та здійснення благодійницької діяльності; 

• інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України; 

• зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України. 

 

До видів зовнішньоекономічної діяльності належать: 

• експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 

• надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-

експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, агентських, 
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консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені 

законами України; 

• наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними 

суб’єктами господарської діяльності; 

• навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; 

• міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами 

України; 

• створення банківських, кредитних та страхових установ за межами України; 

• створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та 

спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; 

• підприємницька діяльність за межами України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, 

торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності; 

• організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

• орендні, лізингові операції, в тому числі, і між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними 

суб’єктами господарської діяльності; 

• операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на 

міжбанківському валютному ринку; 

• працевлаштування на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської 

діяльності як на території України, так і за її межами; 

• організація туристичної діяльності як в Україні, так і за її межами, створення інфраструктури туризму, 

готельне, туристсько-екскурсійне обслуговування та продаж квитків, ділерство; 

• організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність; 

• будівництво та експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів, спортивно-туристичних баз, бізнес-центрів, бізнес-

клубів, та їх експлуатація. 

3.3. Товариство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені прямо і у виключній 

формі законами України. 

 

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 

 

4.1. Акціонером Товариства може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка набула права власності 

на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

4.2. Власник акцій Товариства набуває прав та обов'язків акціонера з моменту його внесення до переліку 

власників іменних цінних паперів Товариства відповідно до чинного законодавства. 

4.3. Кожний акціонер Товариства має право: 

1) на участь в управлінні Товариством (крім власників привілейованих акцій) згідно з діючим 

законодавством та цим Статутом; 

2) обирати і бути обраним до органів управління та контролю Товариства відповідно до цього Статуту та 

внутрішніх нормативних документів Товариства; 

3) призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків акціонера 

Товариства відповідно до законодавства України. Представник може бути постійним або призначеним на певний 

час. Акціонер має право в будь-який час замінити або відкликати свого представника; 

4) вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому 

чинним законодавством порядку; 

5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину – дивіденди. Дивіденди 

сплачуються акціонерам в порядку, встановленому цим Статутом та іншими нормативними актами Товариства; 

6) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонерів Товариство 

зобов’язане в передбачений діючим законодавством термін надати йому для ознайомлення копії річних балансів, 

звітів Товариства про його діяльність, протоколів загальних зборів акціонерів Товариства. Перелічені документи є 

доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників за адресою розташування Товариства; 

7) у разі ліквідації Товариства, отримати в установленому порядку частину вартості майна Товариства, 

пропорційну кількості належних йому акцій; 

8) на переважне придбання додатково випущених акцій Товариства у відповідності до вимог діючого 

законодавства; 

9) володіти, розпоряджатися та користуватися акціями Товариства будь-яким чином відповідно до чинного 

законодавства України. 

4.4. Акціонери мають право вносити будь-які пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів 

Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством. Пропозиції акціонерів, які володіють у сукупності 

більше ніж 5 відсотками голосів,  вносяться до порядку денного обов’язково. 

4.5. Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів, мають право: 
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1) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-який час. Якщо 

протягом 10 днів з дня реєстрації письмової вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства, оформленої відповідно до чинного законодавства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання 

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або не прийняла рішення про відмову у скликанні 

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог законодавства, такі збори можуть бути 

скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових 

Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами до суду; 

2) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів для участі в Загальних зборах 

акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про 

призначення таких представників Товариство повідомляється до початку реєстрації; 

3) вимагати від Ревізійної комісії Товариства проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства. 

4.6. Кожен акціонер Товариства зобов'язаний: 

1) дотримуватись Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства, виконувати 

рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління й контролю Товариства; 

2) в місячний термін інформувати особу, яка веде облік прав власності на акції Товариства, про зміни своїх 

даних. У разі ненадання таких відомостей Товариство не несе відповідальності за заподіяні акціонеру через це 

збитки; 

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

Акціонери Товариства, що мають доступ до інформації, яка є державною таємницею, за її розголошення несуть 

відповідальність відповідно до законодавства; 

4) виконувати інші обов'язки, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, цим Статутом та чинним 

законодавством України. 

4.7. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. 

4.8. Акціонери не мають права втручатися в поточну діяльність виконавчого органу Товариства. 

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 

 

5.1. Статутний капітал 

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 4 350 070,00 (чотири 

мільйони триста п'ятдесят тисяч сімдесят, 00) грн. 

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку України. 

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати 

розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

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

розміщення додаткових акцій. 

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

підвищення номінальної вартості акцій. 

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного 

розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. 

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не 

допускається. 

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. 

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом 

анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. 

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Генеральний директор 

протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені 

заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 

днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про 

здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань 

шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед 

кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. 

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.1.11, до Товариства з письмовою 

вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 

5.2. Прибуток Товариства 

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

покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку 
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Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, 

одержаний після зазначених розрахунків, є власністю Товариства. 

5.2.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами 

акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. 

5.2.3. Генеральний директор розпоряджається коштами фондів у порядку, передбаченому чинним 

законодавством та цим Статутом. 

5.2.4. Контроль за використанням коштів фондів здійснює Ревізійна комісія Товариства та Наглядова рада 

Товариства. 

 

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 

 

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених 

Товариством акцій 

6.1.1. Товариством розміщено 17 400 280 (сімнадцять мільйонів чотириста тисяч двісті вісімдесят) простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. 

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій. 

6.1.4. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що 

продаються іншими акціонерами цього товариства, відповідно до закону. 

6.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів прийняти викупати у акціонерів акції Товариства. 

6.3. Випуск акцій 

6.3.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може 

здійснювати лише приватне розміщення акцій. 

6.3.2. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. 

6.3.3. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між 

Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними 

паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор 

не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства 

робіт або надання послуг. 

6.3.4. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов’язаний 

оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати 

акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та 

рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, 

уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. 

6.3.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що 

встановлені законодавством України. 

6.4. Консолідація та дроблення акцій 

6.4.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або 

більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є 

обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з 

акціонерів. 

6.4.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція 

конвертується у дві або більше акцій того ж типу і класу. 

6.4.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу 

Товариства. 

6.4.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині 

номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 

6.5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну 

вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал 

6.6. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до 

Статуту Товариства.  

6.7. Облігації Товариства 

6.7.1. З метою залучення додаткових коштів Товариство вправі випускати облігації з подальшим 

розміщенням їх серед резидентів та нерезидентів. 

6.7.2. Рішення щодо випуску та розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. 

6.7.3. Товариство може випускати та здійснювати операції з іншими цінними паперами відповідно до 

чинного законодавства України. 

6.7.4. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів 

Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 

6.7.5. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у 

цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. 
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6.8. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів 

6.8.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну 

належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір 

дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому 

законодавством порядку. 

6.8.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку 

в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення 

звітного року.  

6.8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами 

Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів 

акціонерів Товариства про виплату дивідендів. 

6.8.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату 

дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

6.8.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 

6.8.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу. 

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

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

право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради не раніше ніж через 10 робочих днів після 

дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 

6.8.6. Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення 

відповідної інформації на сторінці www.xtz.ua в мережі Інтернет або шляхом публікації відповідної інформації в 

офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство 

повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої 

(яких) перебуває Товариство. 

6.8.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України 

та передбачений у рішення загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями 

визначається у рішенні загальних зборів Товариства. 

6.8.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо 

Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України 

«Про акціонерні товариства». 

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА 

 

7.1. Органами управління та контролю Товариства є: Загальні збори акціонерів (надалі - Загальні збори), 

Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія. 

7.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом 

внесення змін до Статуту Товариства. 

7.3. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний 

директор, Голова та члени Ревізійної комісії. 

7.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог 

законодавства, положення Статуту та інших документів Товариства. 

7.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію 

з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених 

законом. 

 

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

 

8.1. Вищий орган Товариства 

8.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. 

8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). 

8.1.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення 

Наглядової ради. 

8.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 

8.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з 

ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть 

бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному 

випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних 

зборів. 

8.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на 

таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також 
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можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який 

відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. 

8.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, 

встановленому законодавством України. 

8.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється Законом. 

8.2. Компетенція Загальних зборів 
8.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

8.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства; 

8.2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства; 

8.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

8.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

8.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій; 

8.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 

8.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 

8.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 

8.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори, про Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а 

також внесення змін до них; 

8.2.2.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом 

Товариства; 

8.2.2.11. затвердження річного звіту Товариства; 

8.2.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом 

та діючим законодавством; 

8.2.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; 

8.2.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій; 

8.2.2.15. затвердження розміру річних дивідендів; 

8.2.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 

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

договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 

8.2.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради; 

8.2.2.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх 

повноважень; 

8.2.2.20. затвердження висновків Ревізійної комісії; 

8.2.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 

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

послуг, які є її предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства. Загальні збори за пропозицією Генерального директора Товариства приймає рішення про попереднє 

погодження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття 

рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; 

8.2.2.23. прийняття рішення про виділення і припинення Товариства, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 

строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, 

і затвердження ліквідаційного балансу; 

8.2.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального 

директора, звіту Ревізійної комісії; 

8.2.2.25. затвердження принципів корпоративного управління Товариства; 

8.2.2.26. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства. 

8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не 

можуть бути передані іншим органам Товариства. 

8.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства 

8.3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього 

вимагають. 

8.3.1.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження 

річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії; 

8.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов’язково вносяться 

питання про 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, про прийняття рішення про припинення 

повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом. 
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8.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного 

надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього 

вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не 

може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 

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

акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх 

проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на 

акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. 

8.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до 

дати проведення Загальних зборів Товариство також публікує в офіційному друкованому органі та додатково 

надсилає фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. 

8.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися 

під час підготовки до Загальних зборів 

8.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 

зборів, на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної 

особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до 

якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою 

станом на дату подання письмового запиту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з 

питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі 

або на паперовому носії. 

8.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку 

денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати 

акціонерам у місці проведення Загальних зборів. 

8.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права 

вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до 

зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі 

зміни вносяться в порядку, передбаченому діючим законодавством. 

8.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у 

порядку денному Загальних зборів 

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

Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може 

перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення 

Загальних зборів. 

8.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням 

прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту 

пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, 

який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства). 

8.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, 

передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до 

порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. 

8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, 

підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової 

ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку 

денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.5.1 та п. 8.5.2 Статуту. 

8.5.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути 

прийнято тільки у разі: 

8.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.5.1 Статуту; 

8.5.5.2. неповноти даних, передбачених п. 8.5.2. Статуту. 

8.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів 

надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 

8.5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати 

проведення Загальних зборів розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.xtz.ua, а 

також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. 

8.6. Порядок проведення Загальних зборів 

8.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом. 

8.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, 

уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, 

оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час 

проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку 
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денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням Загальних 

зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, 

спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів. 

8.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація 

акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного 

акціонера. 

8.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається 

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, 

передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

8.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної 

комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 

8.6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку України можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких 

представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 

8.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів 

8.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення 

реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 

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

власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише 

за наявності кворуму. 

8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами 

8.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на 

голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та 

Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість 

членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за 

одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. 

8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які 

володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у 

Загальних зборах та голосувати на них. 

8.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 

акцій, крім випадків, передбачених у п. 8.8.5., п. 8.8.6 та п. 8.8.7. ст. 8.8. Статуту. 

8.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість 

голосів порівняно з іншими кандидатами. Обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування. 

8.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 8.2.2.2.-8.2.2.7., 8.2.2.23. п. 8.2.2. ст. 8.2. цього 

Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 

8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п.п. 8.2.2.22. п. 8.2.2. Статуту, приймається більш 

як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є 

прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства. 

8.8.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань 

зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного 

дня. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 

питання акцій. 

8.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 

голосування. 

8.9. Перерва на Загальних зборах 
8.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення 

перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 

Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного 

дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. 

8.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на 

підставі даних реєстрації першого дня. 
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8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про 

проведення Загальних зборів. 

8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 

8.10. Спосіб голосування 

8.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням 

бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)). 

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників 

загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

8.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше 

ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 

акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

8.10.3. Затверджена Наглядовою радою форма і текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома 

акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі або на паперовому носії на 

письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого 

обов'язково додається виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, видана в установленому чинним 

законодавством порядку станом на дату подання письмового запиту. 

8.11. Лічильна комісія 

8.11.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку 

голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна 

комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за 

договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо 

виконання функцій лічильної комісії. 

8.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку 

голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 

загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі 

скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, 

які цього вимагають). 

8.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії 

не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 

8.12. Протокол про підсумки голосування 

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

Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата 

проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість 

голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, 

винесеного на голосування. 

8.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування. 

8.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів 

шляхом їх розміщення на на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет www.xtz.ua або в офіційних друкованих 

засобах масової інформації. 

8.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. 

8.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються 

лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. 

8.13. Протокол Загальних зборів 

8.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та 

підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. 

8.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових 

Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 

Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства. 

8.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. 

8.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, 

скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства. 

8.13.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які 

засвідчуються його підписом та печаткою Товариства. Витяг з протоколу Загальних зборів може засвідчуватись 

підписом Генерального директора та печаткою Товариства. 

8.14. Позачергові Загальні збори 

8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 

8.14.1.1. з власної ініціативи; 

8.14.1.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 
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8.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії; 

8.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше 

відсотків простих акцій Товариства; 

8.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом. 

8.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх 

скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок 

прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до ст.ст. 8.1. – 8.13 цього Статуту. 

8.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових 

Загальних зборів та проекту порядку денного відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. 

У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. 

8.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок 

денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. 

8.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному 

директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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. 

8.14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в 

такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 

8.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: 

8.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.п. 8.14.1.4 Статуту 

кількості простих акцій Товариства; 

8.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.8.14.5 Статуту Товариства. 

8.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про 

відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не 

пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. 

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі 

про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів 

рішень. 

8.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх 

скликання. 

8.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 8.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не 

прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані 

акціонерами, які цього вимагають. 

 

9. НАГЛЯДОВА РАДА 

 

9.1. Засади діяльності Наглядової ради 
9.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 

компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального 

директора. 

9.1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та 

рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства. 

9.1.3. При виконанні своїх обов’язків Наглядова рада Товариства повинна керуватися інтересами 

Товариства і має право виступати з рекомендаціями та порадами до Генерального директора Товариства і 

Загальних зборів акціонерів Товариства з будь-яких питань. 

9.1.4. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування 

(опитування). Форма бюлетеня для заочного голосування і порядок заочного голосування встановлюється 

рішенням Наглядової ради. 

9.1.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 

колективний договір від імені трудового колективу. 

9.1.6. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для 

вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 

9.2. Обрання членів Наглядової ради 

9.2.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб на строк до наступних 

річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законом або не 

було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, 
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яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради або про припинення 

повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з 

підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства. 

9.2.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або 

незалежні директори. 

9.2.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних 

зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена 

Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член 

Наглядової ради. 

9.2.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 

9.2.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

9.2.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної 

комісії Товариства. 

9.2.7. Наглядова рада складається з п’яти членів. 

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

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

9.2.9. Голова Наглядової ради Товариства та заступник Голови Наглядової ради Товариства обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова 

рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Наглядова рада має право не обирати 

заступника Голови Наглядової ради, а пізніше зі свого складу призначити особу, що виконує обов’язки Голови 

Наглядової ради у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради покладених на нього повноважень. 

9.2.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 

головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про 

Наглядову раду. 

9.2.11. Заступник Голови Наглядової ради є виконуючим обов’язки Голови Наглядової ради у разі 

тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень. 

 

9.3. Засідання наглядової ради 

9.3.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена 

Наглядової ради. 

9.3.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Генерального 

директора. 

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

Засідання Наглядової ради веде її Голова, а у випадку його відсутності – заступник Голови Наглядової ради або 

член Наглядової ради, який за рішенням Наглядової ради тимчасово виконує обов’язки Голови Наглядової ради. 

9.3.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу. 

Засідання Наглядової ради, на якому розглядаються питання, передбачені п. 9.5.8, п. 9.5.9 та п. 9.5.27 ст. 9.5. 

Статуту Товариства є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради. 

9.3.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор. 

9.3.6. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової 

ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради з питань, передбачених п. 

9.5.8, п. 9.5.9 та п. 9.5.27 ст. 9.5. Статуту Товариства приймається виключно одноголосним голосуванням всіх  

членів Наглядової ради. 

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами 

Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх 

підприємств, філій та представництв Товариства. 

9.3.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 

9.3.8. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право 

вирішального голосу належить Голові Наглядової ради. 

9.3.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після 

проведення засідання. 

9.3.10. Порядок оформлення протоколу засідання Наглядової встановлюється Наглядовою радою 

Товариства. 

9.4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

9.4.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про 

дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Положення цього 

пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової 

ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник 

акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 

9.4.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору припиняються: 
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9.4.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 

9.4.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

9.4.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 

9.4.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим; 

9.4.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 

представником акціонера. 

9.4.3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, 

визначених законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового 

повідомлення Товариству. 

9.4.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються і відкликаються Загальними зборами 

акціонерів Товариства. 

9.4.5. Загальні збори акціонерів Товариства розглядають питання про обрання всього складу Наглядової 

ради в порядку, передбаченому п. 9.2.4. ст. 9.2. Статуту Товариства та чинним законодавством. 

 

9.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить: 

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

діяльністю Товариства; 

9.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

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

9.5.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до 

Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 

9.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

9.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

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

9.5.7. затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених Законом; 

9.5.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 

9.5.9. затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, визначення розміру його 

винагороди; 

9.5.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 

9.5.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 

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

встановлення розміру оплати його послуг; 

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

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 

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

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 

9.5.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування або участь в інших юридичних особах, про створення спільного підприємства; 

9.5.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, в разі злиття, 

приєднання, поділу, виділення або перетворення Товариства; 

9.5.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, які 

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

Товариства; 

9.5.18. прийняття рішення про вчинення Генеральним директором угоди і проведенні операцій з 

відчуження об'єктів нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва; 

9.5.19. прийняття рішення про вчинення Генеральним директором угоди і проведенні операцій з 

відчуження основних засобів, що відносяться до категорії «Машини та обладнання», ринкова вартість або ціна 

продажу яких перевищує суму, еквівалентну одному мільйону доларів США за курсом НБУ; 

9.5.20. прийняття рішення про укладення договорів оренди виробничих приміщень на термін, що 

перевищує три роки; 

9.5.21. прийняття рішення про вчинення Генеральним директором операції з придбання основних засобів, 

ринкова вартість або ціна придбання яких перевищує суму, еквівалентну одному мільйону доларів США за курсом 

НБУ; 

9.5.22. затвердження довгострокового бізнес-плану Товариства, річного бізнес-плану Товариства та зміни 

до них; 

9.5.23. затвердження механізму формування та розподілу річного преміального фонду; 

9.5.24. прийняття рішення про передачу основних або допоміжних бізнес-процесів на аутсорсинг; 

9.5.25. узгодження до їх укладення угод про придбання і відчуження цінних паперів і корпоративних прав, 

за винятком векселів, рішення про емісії, індосамент, авалювання яких, а так само інші угоди щодо яких 

приймаються Генеральним директором; 
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9.5.26. інші дії та заходи з контролю за діяльністю Генерального директора відповідно до чинного 

законодавства; 

9.5.27. здійснення оцінки ефективності роботи Генерального директора і прийняття рішення про 

заохочення або накладення санкцій; 

9.5.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

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

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

9.5.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 

9.5.31. направлення пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, 

що діють спільно), яка придбала значний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону; 

9.5.32. делегування повноважень Голови Наглядової ради щодо відкриття Загальних зборів Товариства 

іншій особі у випадку неможливості здійснення даних повноважень Головою Наглядової ради, призначення 

головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства. 

 

9.6. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати 

корпоративного секретаря.  

9.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися 

іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом. 

9.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в 

межах, передбачених діючим законодавством та Статутом Товариства. 

 

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР 

 

10.1. Принципи діяльності Генерального директора 

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є 

Генеральної директор (одноосібний виконавчий орган). 

10.1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень. 

10.1.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є 

членом Наглядової ради або Ревізійної комісії. 

10.1.4. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на десятирічний термін. 

Наглядова рада має право прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) 

Генерального директора. 

10.1.5. Трудовий договір, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова 

Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови роботи Генерального директора 

встановлюються і затверджуються Наглядовою радою. 

10.1.6. Генеральний директор приймає рішення одноосібно. 

10.1.7. Генеральним директором може бути створений та наділений відповідними повноваженнями в межах 

своїх повноважень дорадчий орган - Дирекція Товариства. 

 

10.2. Компетенція Генерального директора 

Генеральний директор: 

10.2.1. без довіреності представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, 

органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде 

переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та у порядку, 

визначеному цим Статутом; 

10.2.2. приймає рішення, видає накази, положення і розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в 

межах своєї компетенції; 

10.2.3. створює тимчасові або постійно діючі комітети і комісії з метою вирішення важливих і складних 

питань фінансової та господарської діяльності Товариства; 

10.2.4. видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, у тому числі на укладення договорів; 

10.2.5. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства; 

10.2.6. від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників 

Товариства; 

10.2.7. затверджує організаційну структуру Товариства; 
10.2.8. після погодження в установленому порядку Загальними зборами або Наглядовою радою здійснює 

значні правочини, віднесені Законом та Статутом Товариства до їх компетенції; 

10.2.9. розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та 

подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, звітує про їх виконання перед Наглядовою радою 

Товариства; 
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10.2.10. здійснює контроль за діяльністю філій, представництв і дочірніх підприємств; 

10.2.11. призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв і 

затверджує умови контрактів з цими керівниками; 

10.2.12. пред'являє претензії і позови від імені Товариства; 

10.2.13. відкриває і закриває банківські рахунки Товариства і рахунки Товариства в цінних паперах; 
10.2.14. укладає після узгодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання і відчуження 

цінних паперів і корпоративних прав, за винятком векселів. Рішення про емісію векселів, індосамент, авалювання, 

а так само інші угоди щодо векселів приймаються Генеральним директором самостійно; 

10.2.15. на термін своєї тимчасової відсутності наказом (довіреністю) призначає виконуючого обов'язки 

Генерального директора, якому можуть бути передані повноваження Генерального директора Товариства, 

встановлює обсяг повноважень виконуючого обов'язки і порядок оплати його роботи; 

10.2.16. приймає рішення щодо виготовлення печаток і штампів; 

10.2.17. затверджує знак для товарів і послуг, промислові зразки, корисні моделі та інші ідентифікуючі 

ознаки продукції Товариства; 

10.2.18. встановлює обсяг інформації, яка становить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим 

доступом, що носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню; 

10.2.19. здійснює в межах своєї компетенції інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства; 

10.2.20. приймає рішення щодо інших питань діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним 

законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів 

акціонерів Товариства та / або Наглядової ради Товариства. 

 

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні 

збори Товариства можуть обирати ревізійну комісію, яка буде здійснювати контроль за фінансово-господарською 

діяльністю Генерального директора, філій, представництв та дочірніх підприємств. Ревізійна комісія обирається на 

п’ять років шляхом кумулятивного голосування. 

11.2. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням 

Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у 

сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії Товариства мають бути надані всі матеріали, 

бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про 

результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді. Після закінчення терміну, на який 

Ревізійна комісія була обрана, повноваження Ревізійної комісії Товариства продовжуються до наступних Загальних 

зборів. Порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства затверджується Загальними зборами згідно з Статутом 

Товариства. 

11.3. Ревізійна комісія Товариства підзвітна Загальним зборам. 

11.4. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства затверджується Загальними зборами Товариства. 

Ревізійна комісія Товариства має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Ревізійну 

комісію Товариства очолює голова Ревізійної комісії Товариства, який обирається членами Ревізійної комісії 

Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.  

11.4. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства ведуться за встановленим нею порядком. Протоколи 

мають бути доступними для ознайомлення Генеральному директору, членам Наглядової ради Товариства. Всі 

протоколи мають бути підписані головою Ревізійної комісії Товариства. 

11.5. Ревізійна комісія Товариства складає висновки на підставі річного звіту та балансу Товариства.  

11.6. Ревізійна комісія Товариства зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо 

виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. 

11.7. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради Товариства, 

Генеральний директор Товариства та інші посадові особи Товариства. 

 

12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР 

 

12.1. Для взаємодії органів управління та контролю Товариства з акціонерами Наглядовою радою може 

бути призначений Корпоративний секретар. Корпоративний секретар Товариства також виконує обов'язки 

секретаря Наглядової ради Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не буде 

встановлено Наглядовою радою Товариства. З особою, призначеною на посаду Корпоративного секретаря, може 

укладатися контракт, яким регулюються відносини щодо умов виконання ним своїх обов'язків. Контракт з 

Корпоративним секретарем Товариства від імені Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства. 

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Корпоративного секретаря Товариства 

визначаються контрактом. Власну діяльність Корпоративний секретар здійснює відповідно до Положення про 

корпоративного секретаря Товариства, яке може бути затверджене Наглядовою радою Товариства.  

 

 






