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1.зАгАльш положЕння

1.1. Щей статут (надалi - кСтатут>>), викладений у новiй редакцii у зв'язку iз приведенням його
у вiдповiднiсть до вимог Закону Украiни кпро акцiонернi товариство (надалi - Закон),
ВИЗНаЧае ПоряДок дiяльностi та припинення Приватного акцiонерного товариства (ITT_
ПЛАЗА) (налатli - "Товариство"), заснованого згiдно з рiшенням Регiонального вiддiлення
Фонду дер}кавного майна Украiни по MicTy Itисву (Наказ J\Ъ l748 вiд 9вересня 1996року)
шляхом перетворення орендлtого пiдприемства "Укрхлiбпродсервiс" У вiдкрите акцiонерне
ТОВаристВо, переЙменованого на пiдставi рiшення Загальних Зборiв (Протокол JФ 02_29-
09/2006 року) з вiдкритого акцiонерного товариства "Укрхлiбпродсервiс" у вiдкрите
акцiонерне товариство <IТТ-Плаза>. З Вiдкритого акцiонерного товариства <IТТ-Плаза> з
Ме'гоЮ дотримання вимог законодавства перейменувалось в Публiчне акцiонерне товариство
кIТ'Г-ПЛдЗд> (Протокол Jф 11-06lll вiд 17.06,201l року). Публiчне акцiонерне товариство
кlТТ-ПЛАЗА> вiдповiдно до Законiв Украiни кПро акцiонернi товариства>, кПро внесення
Змiн До деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо захисту прав iHBecTopiB> змiнюс тип на
Приватне акцiонерне товариство кIТТ-ПЛАЗА).
1.2. Товариство мае найменування:
1.2,1. повне найменування украiнською мовою: Приватне акцiонерне товариство <ITT-
Плаза>>;

1.2,2. скорочене найменування украiнською мовою: ПрАТ <IТТ-Плаза>;
1.З. Приватне акцiонерне товариство кIТТ-Плаза) продовжус виконувати Bci права та
обов'язки, набутi ним до змiни найменування,

2.ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

2.1.Основtтою метою дiяльностi Товариства е здiйснення господарськоi дiяльностi для
ОДеРЖанЦя прибутку у сферах, що складають предмет дiяльностi Товариства, а також
реалiзацiя соцiально-економiчних iHTepeciB акцiонерiв та членiв трудового колективу.

2.2. Предметом дiяльностi Товариства с:
2,2,1. утримання та обслуговування нерухомого майна;
2.2.2,будiвництво, проектування, реконструкцiя, реставрацiя, ремонт, а також наступна
експлуатацiя об'ектiв промисJIового, агропромислового, громадського, культурно-побутового
та iнших призначень, виконання функцiй замовника таlабо генерального пiдрядника;
2.2,З . викон ання про ектно -коI,Iструкторських роб iT ;

2.2,4,виконання пусконалагоджувальних робiт на пiдприсмствах рiзних галузей
промисловост1;
2,2,5. виробництво та реалiзачiя продукцiТ промислового, виробничо-технiчного та
побутового призначення, булiвельних матерiалiв, ,говарiв народного споживання,
llродовольчоТ пролукцii, ToBapiB народних худохснiх промислiв;
2.2,6, органiзацiя фiрмовоi сiтки магазинiв та салонiв в YKpaiHi та за кордоном, а такох(
'горгiвля (оптова, роздрiбна, комiсiйrIа, консигнацiйна) товарами полiграфiчноI
llРОМИсловостi, товарами виробничо-технi.Iного призначення, народного споживання,
сiль,сьltогосполарськоIо продукцiеlо, продуктаIчII,I харчування та iншим;
2,2.7, оргаrriзацiя i участь ч виставках, ярмарках, салонах та iнших подiбних заходах,
ceпliHapax, симпозiуп,tах, конференцiях, аукцiонах i торгах як на територiI Украiни так i за fi
N,Iеж(ами;

2.2 ,10 . здiйснення рекламно-irrформацiйноi, редакцiйно-видавничоi дiяльностi, виконання
РОЗi\IножУвальних робiт, полiграфiчна дiяльнiсть, виконання фотографiчних, художньо-
оформлlовальних та макетних робiт;
2,2.9. tньестування власних i (або) позикових кош,гiв в прiоритетнi галузi народного
ГОСПоДарства Украiни i за кордоном, у тому числi через створення спiльних пiдприемств i



торгових фiрм, дочiрнiх акцiонерних товариств, участь в асоцiацiях, консоршiумах i
торговельних домах;
2.2.10, виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських, прикладних робiт в областi
сучасних наукомiстких технологiй по iнформацiйному забезпеченнюо створенню та
експлуатацii iнформацiйних чентрiв та банкiв даних, в областi нових технологiй з метою
задоволення попиту населення Украiни, iнших суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi на
товари, HayKoMicTKi технологii, HayKoBi розробки та послуги;
2,2.1l. науково-дослiдницька, експериментаJIьна, конструкторська дiяльнiсть в будь-яких
галузях народного господарс,I,ва, впровадження нових технологiй у виробництво;
2.2.|2. комерuiйне використання результатiв науково-дослiдних та конструкторських робiт
у формi патентiв, лiцензiй, "ноу-хау", послуг типу "iн)ttинiринг", розробка, екоплуатацiя та
реалiзацiя наукомiстких технологiй, iнформацiйно-комерuiйне обслуговування на iх ocHoBi;
2,2.1З. здiйснення будь-якого виду експортно-iмпортних i товарообмiнних операцiй по
необме>lсенiй номенклатурi ToBapiB i послуг (рiзних видiв сiльськогосподарськоi продуltцii,
пролукцii харчовоi та переробноi галузi агропромислового комплексу, науково-технiчних
розробок та iнших);
2.2.14, надання Bcix видiв послуг, що пов'язанi з виконанням зовнiшньоекономiчноТ
дiяльностi, включаючи кон'юктурно-uiнову iнформацiю, проведення переговорiв з
iноземними партнерами, пiдготовка KoHTpaKTiB, документацiТ по створенню спiльних
пiлприемств;
2,2.|5.надання послуг, ts тому числi: виробничих, науково-виробничих, науково-
консультацiЙних, готельних, ресторанних, маркетингових, розва}кальних, експертних,
транспортно-експедицiйних, брокерських, маклерських, представницьких, консигнацiйних,
управлilrоьких та iнших, якi прямо не забороненi законодавством Украiни;
2.2,16. транспортно-експедицiйнi послуги юридичним i фiзичним особам, здiйснення
пilсажирських та ванта)I(них транспортних перевезень ;

2,2.|7. купiвля-продаж вiтчизняних та iмпортних автомобiлiв та запасних частин до них, як
за нацiональну валюту Украiни, так i за вiльноконвертовану валюту;
2.2.18. виробництво та реалiзацiя меблiв з удосконаJIеним хуложнiм оформленняп,t;
2,2,|9, виробництво та реалiзаuiя ToBapiB наролного споживання;
2,2.20, побутовi послуги юридичним та фiзичним особам;
2.2.21. проведення соцiологiчних дослiдrкень, органiзацiя професiйноi освiти з метою
поповнення штату робiтникiв, надання послуг, пов'язанLIх з посередництвом у
працевлаштуваннi на роботу на територiТ УкраТни, а також за iT мехсами як для громадян
Украiни, так iд.ltя громадян iнших краiн;
2.2.22. органiзацiя торгiвлi, торговоi та торго]]о-закупiвельноi (оптовоi, роздрiбноi, комiсiйноI
та консигнацiЙноi) дiяльностi, в тому числi торгiвлi автомобiлями, лiкувальними та
фарплацевтичними препаратами ;

2.2.2З. оренда булiвельного устаткування i булiвельноI технiки з забезпеченням
обслуговування iT оператором ;

2.2.24. купiвля-продаж HepyxoMocTi ;

2.2.25 . оренда HepyxclMocTi ;

2.2.26. оренда технiки, устаткування, будiвельноI технiки;
?-.2.27. консалтингова дiяльнiсть по веденнIо господарськоi дiяльностi i керуваFIню;
2,2.28. проектнi роботи з булiвельного проектування i проектува}Iня технологiчних процесiв;
2.2.29, геодезична i картографiчна дiяльнiсть;
2.2.З0. технiчнi аналiзи й iспити;
2.2.З|. здiйснення iнших видiв дiяльностi, якi не суперечать цiлям дiяльностi Т'овариства,
згi.rно iз законодавством УкраТни,

2.З. Види дiяльностi, що пiд.пягають лiцензуванню, здiйснюються Товариством пiсля
о.]ержання вiдповiдноi лiцензii.



2.4. Товариство мае право здiйснювати iншу дiяльнiсть, Ео заборонену чинним
законодавством УкраiЪи.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1 . Товариство е юридичною особою з дня його державноi реестрачiI.
3.2, Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та
цього Статуту, а такох( рiшепь Вищого органу Товариства, внутрiшнiх регламентiв, правил,
процедур та iнших локальних нормативних документiв, прийнятих Товариством, i якi не
суперечать чинному законодавству УкраТни.
3.3. Майно Товариства складасться з основних засобiв та обiгових коштiв, а також цiнностей,
BapTicTb яких вiдображена в балансi Товариства.

З.4, Товариство е власником:
3.4.1. Майнц переданого йому засновником у власнiсть;
3.4,2. Продукцii, виробленоТ Товариством в результатi господарськоi дiяльностi;
3.4.3. Одержаних доходiв (прибуткiв);
3,4.4. Безоплатних або благодiйних BHecKiB, пожертвувань;
3.4.5. Iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених чинним законодавством;

З.5. Ризик випадковоТ загибелi або пошкодження майна, що с власнiстю Товариства або
передане йому у користування, нес9 Товариство.
З.6. Товариство здiйснюе володiння, користування та розпорядження своТм майном
вiдповiдно до мети та предмету своеТ дiяльностi.
3.7. Товариство несе вiдповiдальнiсть по cBoix зобов'язаннях yciM належним йому майном, на
яке згiдно з чинним законодавством мож9 бути звернено стягнення.
3.8. Товариство мае вiдокремлене майно, самостiйний баланс, поточнi та iншi рахунки в
банках у начiональнiй та iноземнiй валютах; товарний зпак, який затверджуеться Виконавчим
органом Товариства i рееструеться згiдно з чинним законодавством, печатку зi свосю назвою,
штzl}{пи встановленого зразка, бланки, фiрмову марку, емблему та iншi атрибути, печатки
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
3.9. Товариство мае право продавати, передавати в оренду юридичним та фiзичним особам
засоби виробництва та iншi матерiальнi цiнностi, використовувати та вiдчуlкувати ik iншим
особам, якщо це не суперечить чинному законодавству Украiни та цьому Статуту.
3,10. Товариство мае право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продах(у,
пi.лрялу, страхування майна, перевезень, зберiгання, видавати доручення i утворювати KoMicii
тоцо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати
позивачем та вiдповiдачем у сулi, арбiтражному та третейському сулi,

3.1 l. Товариство мае право у встановленому чинним законодавством порядку:
3.11.1, Випускати цiннi папери згiдно з чинним законодавством УкраТни;
3.11.2. Вiдкривати рахунки в iноземних банках ;

З.l1.3, Виступати учасником i засновником пiдприемств, господарських ToBaplIcTB, в тому
чltслi й з iноземними iнвесторами;
3.11.4. Засновувати об'еднання та брати участь в об'еднаннях з iншими суб'ектами
пi:приемницьlсоi дiяльностi ;

З.11.5, Створювати на територii Украiни та за ii межами своi cTpyкTypнi пiдроздiли та дочiрнi
пiлприемства;
3.11.6. Займатися зовнiшньоекономiчною дiяльнiстtо, в порядку установленому чинним
законодавством;
3.1 1.7. Бути суб'сктом iнвестиttiйноТ дiяльностi;
З.l 1.8. Планувати Bci види свосТ дiяльностi;
j.l 1.9. Визначати порядок використанIля прибутку, що заJIишасться в його розпорядження;
З.l 1.10, Отримувати кредити;



3.1 1.1 1. Надавати за рахунок власних коштiв дотацii та позички, на умовах, якi визначаються
домовленiстю cTopiH згiдно з чинним законодавством;
3.11.12. Направляти у вiдрядлtення на територii Украiни та за iT межами працiвникiв
Товариства та iнших осiб, що виконують роботи за завданням Товариства;
3.11.13. Створювати тимчасовi та постiйнi колективи для здiйснення господарськоТ
дiяльностi, залучати спецiалiстiв рiзноi квалiфiкачiТ;
3.11,14. Розробляти та затверджувати штатний розклад Товариства, його структурних
пiдроздiлiв;
3.1 1 .15. Чинити iншi дii, що I{e суперечать чинному законодавству,
3.12. CTBopeHi Товариством cTpyкTypнi пiдроздiли та лочiрнi пiдприсмства можуть надiлятися
основними засобами та обiговими коштами, якi наJIежать Товариству. Керiвництво Iх
дiяльнiстtо здiйснюеться особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства на
пiдставi вiдповiдних Полохtень про cTpyKTypHi пiдроздiли.
3.13. Товариство самостiйно встановлюе свою структуру, штатний розклад, форми i системи
оплати працi, правила внутрiшнього розпорядку.
3.14. Товариство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями дер}кави та своiх акцiонерiв.
3.15, Вимоги cTaTTi 65 Закону, щодо придбання акцiй приватного акцiонерного товариства за
нас-чiдками придбання контрольного пакета акцiй не поширюються на Товариство.
З.16. Вимоги cTaTTi 652 Закону, щодо обов'язкового продажу акцiй акцiонерами на вимогу
особрt (осiб, що дiють спiльно), яка е власником домiнуючого контрольного пакета акцiй та
статгi 653 Закону, щодо обов'язкового прилбання особою (особами, що дiють спiльно), яка с
власником домiнуючого контрольного пакета акцiй акцiонерного товариства, акцiй на вимогу
aKuioHepiB, не поширюються на Товариство.
3.17. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариств&, що
пропонуються Тх власником ло вiдчуlкення iншому акцiонеру або третiй особi,

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства с Регiональне вiддiлення Фонду Щерхtавного MaI"IHa Украiни по
пricTy Киеву та Органiзацiя орендарiв Киiвськоi мiжобласноТ контори ttомплектацii
обладнання i матерiально-технiчного постачання.
4.2. Акцiонерами Товариства можуть бути: держава, а також резиденти та нерезиденти -

фiзl,rчнi та юридичнi особи, особи без громадянства, якi набули права власностi на акцiI
Товариства в процесi приватизацii, випуску нових акцiй та на вторинному ринку цiнних
паперiв згiдно з чинним законодавством УкраТни.

4.3. Акцiонери мають право:
4.3.1. Брати участь i голосувати на Загальних зборах акцiонерiв особисто або через своiх
прелставникiв;
4.З.2, Обирати i бути обраними до органiв управлiння Товариства, якi визначенi у роздiлi 8

цього Статуту;
4.3.3. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одерх(увати його частку (дивiленди)
пiсля повноi сплати BapTocTi акцiй. Право на отримання дивiдендiв мають особи, що е

акцiонерами на початок строку виплати дивiдендiв, пропорчiйно кiлькостi налехснлtх iм акцiй;
4,З.4. Реiнвестувати будь-яку частину отриманих дивiдендiв;
4.З.5. iv{ають першочергове праве право на купiвлю додатково випущених акцiй Товариства;
4.3.6. Отримувати iнформачiю про дiяльнiсть Товариства у порядку, встановленому
внlтрiшнiми нормативними актами Товариства;
4.3.7. Вiльно володiти, користуватися, розпоряд}катися акцiями, що iM ныIежать, у порядку,
вI{значеному чинним законодавством та цим Статутом;

4.4. Yci акцiонери Товариства повиннi бути занесенi до перелiку акцiонерiв Товариства.
4.5. У разi лiквiдацii Товариства акцiонери мають право отримати частину BapTocTi майна
Товариства, пропорlliйrrо BapTocT,i налехtних iM акцiй Товариства.



4.6, Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством.
4.7. Акцiонери Товариства зобов'язанi:
4.7,1. .ЩодержувжиQя вимог установчих документiв Товариства та норми внутрiшнiх
докупtентiв Товариства;
4.7.2. Виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства
4.7.З. Виконувати своi обов'язки перед Товариствомо пов'язанi з майновою участю, своечасно
оплатити налеrкнi iM акцii у порядку, передбаченому цим Статутом та угодами про придбання
акцil-л;

4.7.4. Оплачувати акцiI у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом
Товариства
4,7.5. Не розголошувати комерчiйну тасмницю та конфiденцiйну iнформачiю про дiяльнiсть
ToBapltcTBa, запобiгати ii використанню всупереч iHTepecaM Товариства;
4.7.6. Вiдшlсодовувати збитки, HaHec:eHi Товариству невиконанням або неналежним
виконанням cBoix зобов'язань перед Товариством;
4.7 .7 . Всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi та досягненнi мети цiст дiяльностi;
4,7.8. Виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством Украiни.
4.8. Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцiТ, вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства у
Ivleiкax неоплаченоi .Iастини BapTocTi наJIежних iм акцiй.
4.9. Акцiонери несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльttи в межах
на,Iе}(них iм акцiй.

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капiтал Товариства (для цiлей Статуту - <<Статутний капiтал>>) становить
98 ]б2 400,00 (Щев'яносто BiciM мiльйонiв двiсr,i шiстдесят двi тисячi чотириста грн., 00 коп.)
гпIтDlUL

5.1. Статутний капiтал подiлений на 393 049 600 (Триста дев'яносто три мiльйонLt сорок
Jев'ягь тисяч шiстсот) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна.
5.3. Товариство мае право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр статутного
капi,t а,пу .

,i.4, Розмiр статутного капiталу пiсля оплати ycix ранiше виtIущених акцiй мохсе бути
з r,i i.-l ь шений шляхом :

-<.-{.1, пiдвищення номiнальноi BapTocTi акцiй ;

5.1.]. розмiщення додаткових акцiй iсную.IоТ номiнальноТ BapTocTi у порядку,
встановленому Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку .

-<.-i. Рiшення про збiльшетlня статутного капiталу Товариства приймаеться Вищим органом
TtlB:lpI,IcTBa пiсля реестрацii звiтiв про результати розмiщення Bcix попереднiх випускiв акцiЙ,

5.6. Розмiр статутного тсапiталу може бути зпtеншений шляхом:
5.б.1. Зменшення номiнальноi BapTocTi аIсцiй ;

5.6.2. анулювання ранiше викуплених товариством акцiй та зменшення iх загальноТ кiлькостi.

-<.-. Рiшеrтня про зменшення cTaTyTHo1,o капiталу приймаеться Вищим оргаI{ом Товариства.
Зrt.,ншення статутного капiталу при наявностi запереLIень тсрелиторiв Товариства не
_]t] п \,с каеться.
5.S, Рiшеrrня про змiну розмiру статутного Iсапiталу набирае чинностi з моменту tsнесення цих
зlliit до державного ресстру.

6. АкцIi товАриствА

6.1..\кцiя Товариства посвiдчуе корпоративнi права акцiонера щодо ToBapllcTBa.



6.2.Ycl акuii Товариства е iменt,Iими. АкцiТ Товариства iснують виключно в безлокументарнiй
формi.
6.3. Товариство може здiйснювати розмiщення простих та/або привiлейованих акцiй.
ToBapltcTBo не може встановлювати обмеження щодо кiлькостi акцiй ado кiлькостi голосiв за
акцiяirtи, що належать або мохtуть нале}кати одному акцiонеру,
6.4, Товариство може розмiщувати декiлька класiв привiлейованих акцiй, що надають ix
власн[lкам рiзнi права.
6.5.Товариство не може пРиДбавати власнi акцii, що розмiщуються.
6.6. У разi прийняття Загальними зборами Товариства рiшення про здiйснення публiчного
розirtiщенНя акцiЙ до СтатуТу ТовариСтва вносяТься вiдпоВiднi змiни, у тому числi про змiну
типl,Товариства - з приватного на публiчне.
б.7. Зrtiна типу Товариства з приватного на публiчне або з публiчного на приватне не с його
перетворенням.
6.8. ТоваРиствО зобов'язаНе у випаДках, переДбачених чинним законодавством Украiни,
здiйснити оцiнку та викуп акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього. Оцiнка та викуп акцiй
ЗДit"tСНЮЮТЬСЯ ВiДПОВiДно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
6.9. Товариство в законодавчо встановленому порядку мае право анулювати викупленi ним
акцii та зменшити статутний капiтал або пiдвищити noMirarr"ry BapTicTb р.1цr" акцiй,
заrII,Iшивши без змiни розмiр статутного капiталу.
6.10. Товариство мае право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним
законодавством Украiни, здiйснити консолiдацiю Bcix розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого
двi або бiльше акцiй конвертуються в одну нову акцiю того самого типу i класу.
6.1 l. Консолiдацiя може бути злiйснена лише шляхом обмiну акцiй cTapoi номiнальноi
BaPTocTi На ЦiЛУ КiЛЬКiСть акцiй новоТ номiнальноi BapTocTi дп" поir,"ого з акцiЬнерiв.
6.12. Товариство у порядку, встановленому цим CTaiyToM та чинним законодавсrъопл Украiни,
\lа€ правО здiйснити лроблення Bcix розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого одна акцiя
конвертуеться у двi або бiльше акцiй того самого типу i класу,
6.13. Консолiдацiя Та Дроблення акцiй не повиннi призводити до зпцiни розмiру статутного
капiтапу Товариства.
6.14. У разi консолiдацii або дроблення акцiй до Статуту Товариства вносяться вiдповiднi
зrtiнlt в частинi номiнальноi BapTocTi та кiлькостi розмiщепr* uпцй,
6.15. Товариство не мас права приймати в заставу власнi цiннi папери,
6.16. облirс акцiй Товариство, Що нzuIежать власниковi/спiввласникам акцiй, здiйснюеться
JепозLIтаРнимИ установаМи вiдповiДно дО вимоГ чинногО законодаВства, на пiдставi договорiвпро обслуговування paxyHkiB в цiнних паперах, якi укладаються Millc
в--Iасником/спiввласниками та депозитарними установами.
6.17. Товариство може здiйснювати розмiщення-iнших цiнтлих паперiв, KpiM акцiй.
6,18. У разi розмiщення Товариством цiнних паперiв iх оплата здiйънюсться грошовими
коштамИ або за згодою мiж Товариством та iHBecTopoм - майновими правами, немайновимлt
правами, що мають грошову BapTicTb, цiнними паперами (KpiM боргових емiсiйних цiнних
паперiв, eMiTeHToM яких е набувач, та векселiв), iншим майном,

7. ПОРЯДОК ВIДЧУЖЕННЯ АКЦIЙ ТОВАРИСТВА

7.1. АкцiОнер ТоваРиства I\,Iae ПРаВО вiдчужувати налея(нi йому акцii Товариства на користь
iншого (iнших) акцiонера (акцiонерiв), TpeTix осiб або самого Товариства без згоди iнших
aKuioHepiB Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДIЛУ ПРИБУТКУ I ПОКРИТТЯЗБИТКIВ
ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв Товариства врIзначасться рiшенням
Загаlьних зборiв вiдповiдно ло чинного законодавства Украiни та Статуту Товариства.



8,2,За рахунок чистого прибутку, що залишасться в розпорядженнi Товариства:
8.2.1 створюеться та поповнюеться фонди Товариства;
8.2.2. виплачуються дивiденди;
8.2.3. створюсться та поповнюеться резервний фонд;
8.2.4. накопичуеться нерозподiлений прибуток (покриваються збитки).

8.з. Щивiленди виплачуються акцiонеру з розрахунку кiлькостi налетtних йому акцiй
певного типу та/або класу. За акцiями одного типу та класу нараховуеться однаковий
розлIiр дивiдендiв.
8.3.1. Товариство виплачуе дивiденди виключно грошовими коштами.
8.3.2. Дивiденди виплачуються на акцii, звiт про результати розмiщення яких
заресстровано у встановленому законодавством порядку.
8.З.3. Виплата дивiдендiв здiйснюсться у строк, що не перевищуе шiсть мiсяцiв з дня
прIII"Iняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату ливiлендiв.
У разi прийtняття Загальними зборамrt рiшення щодо виплати дивiдендiв у строк,
rtеншлtрi Hixt передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивiдендiв
здi Гаснюеться у строк,визначений Загальними зборами.
У разi невиплати дивiдендiв у строк, визначений абзацом першим цього пункту Статуту,
або 1, строк, установлений Загальними зборами вiдповiдно до абзацу другого цього
п},нкту для виплати дивiдендiв, за умови, що BiH менший за строк, передбачений
абзацопл першим цього пункту, в акцiонера виникае право звернення ло HoTapiyca щодо
вчIlнення виконавчого напису HoTapiyca на документах, за якими стягнення
заборгованостi здiйснюеться у безспiрному порядку згiдно з перелiком, встановленим
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.
Вltп.rата дивiдендiв за привiлейованими акцiями здiйснюсться в порядку та термiни,
вltзначенi дilо.tим законодавством Украiни.
8.3.-l. Товариство здiйснюс виплату дивiдендiв у вiдповiдностi до рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв про виплату дивiдендiв.
8.3.5. !ля колtноТ виплати дивiденлiв Наглядова рада Товариства встановлюе дату
ск-,Iа.]ення перелilсу осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк ix
вIIп.IIати. Дата складення перелittу осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за
простIl]чtи акцiями, визначасться рiшенням НаглядовоТ ради, передбаченим першим
реченням цього пункту, t}ле не ранiше Hiltt через 10 робочих днiв пiсля дня прийняття
такого рiшення Наглядовою радою.
Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованимрI акцiями, мае
бl-тlI складений протягом одного мiсяця пiсля закiнчення звiтного року.
8.3.5. Товариство протягом l0 днiв iз дати складення перелilсу осiб, якi мають право на
отрIj\{ання дивiдендiв за простими акцiями, повiдомляе осiб, якi мають право на
отрII\Iання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк iх виплати шляхоN{ розмiщення
iнформацii на власному веб - сайтi Товариства.
8.З.7. У випадку якщо дивiденди не були виплаченi у встаFIовленi строки, наJIежним
чI,tно\l повiдомлених акцiонерiв про отримання дивiдендiв (про дату, розмiр, порядок та
строк Iх виплати) по.tинасться перебiг позовноi давностi: з дня, наступного за ocTaHHiM
дне\I виплати дивiдендiв (але не пiзтtiше дня, наступного за ocTaHHiM днем
встаItовленого закоrIодавством 6-мiсячного строrсу):

- нарахованими на простi акцii - починаючи з сьомого мiсяця з дня прийняття
загацьними зборами рiшеtrня щодо виплати дивiдендiв;
- нарахованими на привiлейованi акцii * починаючи з сьомого мiсяця наступного за
звiтнltirt року;
8.З.8. У разi вiдчухtення акцiонером ншIежних йому акцiй пiсля дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, але ранiше дати виплати дивiдендiв
право на отримання дивiдендiв залишаеться в особи, зазначеноi у такому перелiку.
8,3.9. Акцiонерне товариство в порядку, встановлеIIому Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку, здiйснюс виплату дивiдендiв через депозитарну систему



УКраiЪи або безпосередньо акцiонерам. Конкретний спосiб виплати дивiдендiв
визначаеться вiдповiдним рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

8.4. Товариство не мас права приймати рiшення про виплату дивiдендiв та здiйснювати
виплату дивiдендiв за простими акцiями у разi, якщо:
8.4.1. звiт про результати розмiщення акцiй не заресстровано у встановленому
законодавством порядку;
8.4.2. власний капiтал Товариства менший, нiж сума його статутного капiталу,
резервного капiталу та розмiру перевищоння лiквiдацiйноi BapTocTi привiлейованих
акцiй над ik номiнальною вартiстю.

8.5. ТОвариство не мае права здiйснювати виплату дивiдендiв за простими акцiями у
разi, якщо:
8.5.1, Товариство мае зобов'язання про викуп акцiй;
8.5.2. поточнi дивiденди за привiлейованими акцiями не виплачено повнiстю,
8.6. Товариство покривае збитки вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

9. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

9,1. Товариство створюс резервний (страховий) фонд у розмiрi не менше 15 вiдсоткiв
Статугного, капiталу (фонду) Товариства. Резервний фонл Товариства використовусться для
ПОКриТТя Витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, а тако}к для збiльшення статутного
капiтаrry, погашеЕня заборгованостi у разi лiквiдацii товариства та iнших позапланових
витрат.
9.2. Резервний фонд Товариства створюсться шляхом щорiчних, вiдрахувань не менше 5
вiдсоткiв чистого прибутку Товариства до отримання необхiдноi суми. Кошти фонду
ЗараховуIоться на спецiальний рахунок в ycTaHoBi банку. Рiшення про використання коштiв
фонду приймаються вищим органом Товариства.

10. оргАни упрАвлIння товАриствА

1 0. 1, }-правлiнняt Товариством здiliснlоють:
10.1,1. Вищий орган Товариства - Загальнi збори аrсцiонерiв;
10.1. j. Наглядова рада;
l0.1.3. Виконавчий орган - Генеральний директор;
10.1 .4. Ревiзiйна комiсiя.

10.2. Вllщий орган

10.2,1 . Вищим органом Товариства с Загальнi збори акцiонерiв.
10,2.2. У Загальних зборах акцiонерiв мають право приймати участь yci акцiонери Товариства
особtlсто або через своТх представникiв.
10.2.3. Участь в роботi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства iнших осiб регламентусться
пос гiiYlним або тимчасовим регламентом зборiв або рiшенrlям самих Зборiв.
10.2,4. Правомо.lНiсть ЗагаЛьних збоРiв акцiонерiв Товариства та прийняття ними рiшень,
поря-:1оК та строкИ iх скликаНня, визнаЧаютьсЯ вiдповiднО до чинноГо законодавства УкраТни
та цього Статуту.

10.2,5. !о компетенцiТ Виrцого органу Товариства нале)Itать:
1 ) вllзначення основI,Iих напрямiв дiяльностi Товарис.гва;
2) внесення змiн до статуту Товариства;
З) приirняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
-l) прlrirняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;



6) прийнятгя рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi MoxtyTb бути KoHBepToBaHi в акцii;
8) прийнятгя рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
9) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
10) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
l l) затверлження внутрiшнiх документiв Товариства, зокрема поло}кень, iнструкцiй, правил, а
також внесення змiн до них, якщо це передбачено Статутом Товариства.;
l 2) затверлження рiчного звiту Товариства;
l3) РОЗглял звiту Наглядовоi ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
1 4) РОЗглял звiту виконавчого органу та затверджецня заходiв за результатами його розгляду;
l5) розгляд висновкiв зовнiшt{ього аудиту та затвердя(ення заходiв за результатами його
розгляду;
1 б)РОЗподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
17) прltйняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, KpiM випадкiв
обов'язкового викупу акцiй, визначених Законом;
l8) прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання
акцil"t додатковоi eMiciT у процесi ix розмiщення;
1 9) затверлження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених Законом;
20) прlrйняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
21) обрання членiв НаглядовоТ ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
ТРУДОВИХ ДОгОворiв (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру iх
вIlнагороди, обрання особи, яка уповноважуеться на пiдписання логоворiв (KoHTpaKTiB) з
ч.,Iенаj\ILI Наглядовоi ради ;

22) Прийняття рiшення про припинення повнова}кень членiв Наглядовоi ради, за винятком
вltпадкiв, встановлених Законом;
23) обрання .tленiв Ревiзiйноi KoMicii (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове
прI,1п!lнення ix повнова}кень ;

24) затверлх(ення звiту та висновкiв Ревiзiйноi KoMicii (ревiзора);
25) обрання членiв ЛiчильноI KoMicii, прийнятгя рiшення про припинення ix повноважень;
26) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднс
НаДання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним
Законодавством, та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених
ЧИННИIчl ЗаКОНОДаВСТВОМ;
27) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, KpiM випадкiв, передбачених
Законопl, про лiквiдаuiю товариства, обрання лiквiдацiйноi KoMicii, затвердя<ення порядку та
cTpokiB лiквiдацii, порядку розполiлу мiяt акцiонерами майна, що залишасться пiсля
задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
28) прlлйняття рiшення за тrаслiдками розгляду звiту Наглядовоi ради, звiту Виконавчого
органу, звiту Ревiзiйноi KoMicii (ревiзора) Товариства;
29) затверлження принципiв (колексу) корпоративного управлiння Товариства;
30) обрання KoMicii з припинення Товариства;
10.2.6.ПовноважеIIня, передбаченi пунктом 10.2.5. належать до виключноi компетенцii
ЗаГальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переланi iншим органам управлiння
Товариством.
l0.2.?. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв приймаються бiльшiстю у % голосiв акцiонерiв,
якi беруть участь у зборах, з таких питань:
внесення змiн до Статуту Товариства;
лiквiдацii товариства, KpiM випадкiв, встановлених законом;
питань, передбачених законом, що регулюе питання створення, дiяльностi та припинення
акчiонернИх товарисТв Bci iншi рiшеннЯ приймаюТься простОю бiльшiСтю голосiв акцiонерiв
або ii представникiв, яlti беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв.
10.2.8. Загальнi збори акцiонерiв Товариства скликаються не рiдше олного разу на piK та
проводяться в термiни, встановленi чинним законодавством Украiни.
10.2.9. Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства скликаIоться Наглядовою радою:
а) з власноi iнiцiативи у буль-який час i з буль-якого приводу;
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б) на вltrtогу Виконавчого органу Товариства - в разi порушення провадх(ення про визнання
ToBapttcTBa банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину;
в) на ви]\lогу Ревiзiйноi KoMiciT Товариства;
Г) На В}Il\lогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно е власниками 10 i
бi_rьше вiдсоткiв простих акцiй товариства;
:) в iнших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
Вltrtога про скликання позачергових загальних зборiв подасться в письмовiй формi
вI{конавчому органу на адресу за мiсцезнаход}кенням Товариства iз зазначенням
орган)' або прiзвищ (найменувань) акцiонерiв, якi вимагають скликання позачергових
загаiIьних зборiв, пiдстав для скликання та порядку денного. У разi скликання
позачергових загальних зборiв з iнiцiативи акцiонерiв вимога повинна також мiстити
iнфорrrаuiю про кiлькiсть, тип i клас належних акцiонерам акцiй та бути пiдписаною BciMa
экчiонерами, якi ii подають,
l0.2.10. Наглядова рала приймае рiшення про скликання позачергових загаJIьних зборiв
ТОварl,tстваабо про вiдмову в такому скликаннi протягом 10 днiв з моменту отримання
вII\lогLl про ix скликання.
l0.2.11. Рiшення про вiдмову у скликаннi позачергових загаJIьних зборiв акцiонерного
ToBapLIcTBa може бути прийнято тiльки у разi:

- ЯКЩо акцiонери на дату подання вимоги не е власниками 10 i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй Товариства;

- НеПОВНОТи Даних, передбачених до вимоги про скликаIIня позачергових зборiв.
|0.2.12. Рiшення Наглядовоi ради про скликання позачергових загальних зборiв або
\IoTIlBoBaHe рiшення про вiдмову у скликаннi надасться виконавчому органу управлiння
ToBapltcTBa або акцiонерам, якi вимагають ix скликання, не пiзнiше Hixt за три днi з моменту
l'tого прl.tйняття.

НагляДова рада не мас права вносити змiни до порядку денного загальних зборiв, що
rtiстltться у вимозi про скликання позачергових загальних зборiв, KpiM включення до порядку
:енного нових питань або проектiв рiшень.

Позачерговi загальнi збори Товариства мають бути проведенi протягом 45 днiв з дати
отрI.I\Iання Товариством виN4оги про ix скликання.

Япщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада при прийняттi рiшення
Про скликання позачергових загальних зборiв може встановити, що повiдомлення про
СКIIIIкання позачергових загаJIьних зборiв здiЙснюватиметься не пiзнiше HirK за l5 днiв до
дати iх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разi наглядова рада
затверджус порядок денний.

Япщо протягом 10 днiв дана вимога не виконана Наглядовою радою Товариства,
акцiонери, яtti володiють у сукупностi бiльш як l0 вiдсотками голосiв, MaIoTb право caMi
сF-,Iикати Позачерговi загальнi збори акцiонерiв.

Загальнi збори аrtцiонерiв, не пiзнiше Hi>lc за 30 днiв до дати проведення позачергових
Загальних зборiв. Повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв на вимогу
aKltioHepiB повинне мiстити данi вiдповiдно до законодавства, а також адресу, на яку
aKUioHepTl можуть надсилати пропозицiТ до проекту порядку денного позачергових
Загапьних зборiв. Повiломлення про проведення позачергових загальних зборiв
затверджуеться акцiонерами, якi склLIкаIоть загальнi збори,
l0.2.13. Загальнi збори атсцiонерiв визнаються правомочними (кворум), якщо в них беруть
)'ЧасТЬ акцiонери, яlсi суlсупно с власниками бiльше як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.
10.2.14. Акцiонери або Тх представники, якi беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв
Товариства, рееструIоться перед початком Загальних зборiв акцiонерiв зi встановленням
ОСОби, що прийматиме участь у Загальних зборах акцiонерiв, дiйсностi iT повнова}кень та
ЗаЗнаЧенням кiлькостi налеrкних iй голосiв. Перелiк акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi
У Загальних зборах акцiонерiв Товариства, пiдписуе Голова Реестрацiйноi KoMicii, який
обираеться простою бiльшiстю голосiв iT членiв до початку проведення реестрачii.
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Ресстрацiя акцiонерiв (iх прелставникiв) проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi
\lають право на участь у Загальних зборах aKuioHepiB Товариства, складеного в порядку,
передбаченому законодавством про депозитарну систему Украiни, iз зазначенням кiлькостi
голосiв кожного акuiонера. Ресстрашiю акцiонерiв (iх представникiв) проводить Реестрачiйна
комiсiя, яка призначаеться Наглядовою радою, а в разi скликання позачергових Загальних
зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках, передбачених Законом, - акцiонерамио якi цього
вI.Iмагають.
10.2.15. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться
виключно з використанням бюлетенiв для голосування (KpiM загальних зборiв акцiонерiв
шляхом заочного голосування (опитування),

Бюлетень для голосування, в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування,
повинен вiдповiдати вимогам Закону.

У разi проведення голосування з прIтань обрання членiв виконавчого органу, наглядовоi
ради або ревiзiйноi koMicii (ревiзора) Товариства бюлетень для голосування повинен мiстити
прiзвище, iм'я та по батьковi кандидата (кандидатiв),

У разi якщо бюлетень для голосування складасться з кiлькох аркушiв, сторiнки
бюлетеня нумеруються. При цьому кох(ен аркуш пiдписуеться акцiонером (представником
акцiонера).
l0,2,16. Форма i текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не
пiзнiше нiхt за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв, щодо обрання кандидатiв до
складу органiв товариства - не пiзнiше Hixt за чотири днi до дати проведення загальних зборiв,
а в разi скликання позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв у випадках,
передбачених частиною шостою cTaTTi 47 Закону, - акцiонерами, якi цього вимагаIоть.
Акuiонери мають право до проведення загальних зборiв ознайоми,tися з формою бюлетеня
для голосування в порядку, визначеному статтею Зб Закону.
10.2,17. Бtолетень для голосування визнаеться недiйсним у разi, якщо:
1) BiH вiдрiзняеться вiд офiцiйно виготовленого акцiонерним товариством зразка;
2) на ньому вiдсутнiй пiдпис (пiдписи) акцiонера (представника акцiонера);
3) BiH складасться з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
4) акчiонер (прелставник акцiонера) не позначив у бюлетенi >ltодного або позначив бiльше
одного BapiaHTa голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетень для кумулятивного голосування також визнасться недiйIсним у разi,якщо акцiонер
(прелставник акцiонера) зазначив у бтолетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому наJIе}кить за
таким голосуванням.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
10,2.18, Котtному учаснику Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiд .1зg реестрацiТ
видасться бюлетень iз зазначенням кiлькостi голосiв, якi йому наJIежать.
10,2.19. Представник акцiонера на Загальних зборах aKuioHepiB Товариства мояtе бути
постiйним або призначеним на певний строк. Представник аrсцiонера дiе на пiдставi
довiреностi. Реестрачiя представникiв акцiонерiв здiйснюеться по пред'явленню оригiнала
ловiреностi,
1,0.2.20,,Щля ведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та забезпечення документування
iх рiшень створIосться робоча президiя Загальних зборiв акцiонерiв, iT функцiональнi
обов'язки визначаються Загальними зборами акцiонерiв. Загальнi збори aKuioHepiB обирають
Голову та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, Лiчильну комiсiю для пiдготовки проектiв
рiшень.
|0.2.21. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та про проект порядку
денного Загальних зборiв аrtцiонерiв здiйснюеться Виконавчим органом Товариства .

|0,2.22. Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерttого Товариства та проект
порядку денного надсиласться акцiонерам, зазначеному в перелiку aKшioHepiB, складеному в
порядку, встановленому про депозитарну систему УкраТни, на дату, визначену наглядовою
радою, а в разi скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв товариства на вимогу
aKuioHepiB, якi цього вимагаIоть. ВстагIоI]леFIа дата не lvloжe передувати дню прийнятr,я
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рiшення про проведення загаJIьних зборiв i не MorKe бути встановлена ранiше, HirK за 60 днiв
до дати проведення загальних зборiв.
Повiдомлення про проведення загальних зборiв та проект порядку денного у строк не пiзнiше
нiж за 30 днiв до дати ix провелення надсилаеться акцiонерам персонаJIьно у спосiб
передбачений Наглядовою радою та здiйснюються Bci iншi дiI передбаченi Законом для
свосчасного та повного повiдомлення про проведення загальних зборiв. Повiдомлення
розсилас особа, яка скликас загаrьнi збори, або особа, яка веде облiк прав власностi на акцii
товариства у разi скликання загаJIьних зборiв акцiонерами.
Товариство додатково надсилас повiдомлення про проведення загаJIьних зборiв та проект
порядку денного фондовiй бiрх<i, на якiй цiннi папери Товариства допущенi до торгiв, а також
не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення зага-пьних зборiв розмiщуе на власному веб-сайтi
iнформацiю, передбачену вимогами Закону.
товариство не пiзнiше Hiltt за 30 днilз до дати проведення загальних зборiв розмiщус
повiдомлення про проведення загальних зборiв у загальнолоступнiй iнформацiйнiй базi даних
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через
особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованоi iнформацii вiд iMeHi учасникiв
фондовtlго ринку.
10.2.2З, Загальнi збори акцiонерiв проводяться, як правило, за мiсцем знаходження
Товариства. Мiсце та час проведення Загальних зборiв акцiонерiв визначас та забезпечус
Виконавчий орган Товариства,
|0.2.24, Кохсний акцiонер мае право внести пропозицii щодо питань, включенLIх до порядку
Денного Загальних зборiв акцiонерного товариства, а Taкoxt щодо нових кандидатiв до складу
органiв товариства, кiлькiсть яких не мо}ке перевищувати кiлькiсного складу кожного з
органiв, Пропозицii вносяться не пiзнiше нiхt за 20 днiв до дати проведення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, а щодо кандидатiв до складу органiв товариства - не пiзнiше Hixc за
7 днiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Змiни до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вI]осяться лише шляхом
включення нових питань та проектiв рiшень iз запропонованих пита}Iь.
товариство не пiзнiше нiлс за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв повинно
повiдомити акцiонерiв про змiни у порядку денному у спосiб передбачений Наглядовою
радою,
10.2.25. Загальнi збори акцiонерiв Товариства не вправi приймати рiшення з питань, не
вклюLIених до порядку денного.
|0.2,26. Голосування на Заr,альних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться
виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
10,2,27. Рiшення Загальних зборiв Товариства вважасться прийнятим з моменту складення
протоколiв про пiдсумки голосування.
Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, пiд час яких проводилося
ГОлосУВання. Пiсля закриття Загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома
акцiонерiв протягом 10 робочих днiв шляхом ix викладення на веб-сторiнцi Товариства.
10,2.28. Протокол Загальних Зборiв Товариства складасться протягом l0 днiв з моменту
Закриття загальних зборiв та пiдписусться головуюLIим i секретарем загальних зборiв.
Протоколи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства мо}куть бути тако}к наданi для
ознаЙопlлення на вимогу буль-кого з акцiонерiв у порядку, встаFIовленому цим Статутом,

10.3.Наглядова рада.
10,3.1 Наглядова рада акцiонерного товариства е колегiальним органом, що здiйснюе захист
прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцii, визначеноТ статутом та цим Законом,
здiйснюе управлiння акцiонерним товариством, а також контролюе та регулюе дiяльнiсть
виконавчого органу,
Кiлькiсний склад Наглядовоi ради складас три особи.
чlrени Наглядовоi рuд, Товариства Mo}ItyTb бути лише фiзичнi особи. Член наглядовоi рали
Товариства не може бути олночасно членом виконавчого органу та-або членом ревiзiйноТ
KoMicii LIього товариства.
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.Що склалу НаглядовоТ рали Товариства обираються акцiонери або особио якi прелставляють
ixHi iнтереси.
l0.3.2, Наглядова рада Товариства дiс на пiдставi цього Статуту. Наглядова рада пiдзвiтна
вищому органу Товариства. Наглядова Рада обираеться Вищим органом Товариства. Голова
Наглядовоi Ради товариства обирасться членами наглядовоi ради з ik числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядовоi ради. Змiна складу та вiдкликання
Наглядовоi ради здiйснюеться за рiшенням Вищого органу Товариства.
10,з.з. ,Що виключноi компетенцiТ Наглядовоi ради Товариства налех(ить:
- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюсться дiяльнiсть Товариства, KpiM тих, що

вiднесенi до виключноi компетенцii загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням
наглядовоi рали переданi для затвердження виконавчоN.{у органу;

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про
лату iх проведення та про вклюLIення пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання
акцiонерами Позачергових загальних зборiв;

- формування тимчасовоТ лiчильноТ KoMicii у разi скликання загальних зборiв наглядовою
радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства;

- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно

до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прl.tйняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, KpiM акчiй;
- прийнятгя рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, tcpiM акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринковоi BapTocTi майна у випадках, передбачених Законом Украiни "Про

aKuioHepHe товариство" ;

- обраrtня та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;
- затвердх(ення умов KoHTpaKTiB, яlti мохtуть укладатись з Виконавчим органом Товариства,

встановлення розмiру Тх винагороди;
- прийняття рiшення про вiлсторонення Виконавчого органу Товариства вiд здiйснення

повновах(ень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого
органу;

- обрання та припинення повЕIоважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у

разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та
членiв виконавчого органу до виключноi компетенцiТ наглядовоТ ради;

- обрання реестрацiйноТ KoMicii, за винятком випадкiв, встановлених Законом УкраiЪи "Про
акцiонерне товариство " ;

- обрання аудитора (аулиторськоi фiрми) товариства для проведення аудиторськоi перевiрки
за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (poKiB) та визначення умов
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аулиторською фiрмою), встановлення

розпriру оплати його (ф послуг;
- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку

зовнiшнього незаJIежного аудитора (аулиторськоi фiрми) товариства для прийняття
рiшення щодо нього;

- вI{значення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та cT,poKiB виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;

- в}Iзначення дати складення, перелiку акцiоrtерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загацьних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до закону та MaIoTb право на участь у
HI.Ix;

- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'сднаннях;

- вирiшення питань про створення таlабо участь в будь-яких юридичних особах, iх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;

- в1.1рiшення питань про створення, реорганiзацiю таlабо лiквiдацiю структурних таlабо
вiдокремлених пiдроздiлiв товариства;
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- вирiшення питань, вiднесених до компетенцii наглядовоi ради Законом Украiни "Про
акцiонерне товариство", у разi злиття, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення
товариства;

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднс
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом Украiни
"Про акцiонерне товариство", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених Законом Украiни "Про акцiонерне
товариство";

- визI{ачення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийнятгя ним
за себе зобов'язань або iх врtltонання, у тому.п.lслi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердхtення умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарноi установи, яка надае акцiонерному
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до Законом Украiни "Про акцiонерне
товариство";

- вирiшення iнших питань, що належать до виключноi компетенцiТ наглядовоi рали згiдно iз
статутом акцiонерного товариства.

Питання, що належать до виключноi компетенцii НаглядовоТ ради Товариства, не мо}куть
вирiшуватися iншими органами Товариства, KpiM Загальних зборiв акцiонерiв, за винятком
випадкiв, встановлених законом.
1 0.З.4.Голова Наглядовоi ради Товариства:
а) забезпечус органiзацiю роботи Вищого органу Товариства та контролюс виконання його

рiшень;
б) керуе роботою Наглядовоi ради, органiзуе проведення iT засiдань;
в) пiдписуе документи за рiшеннями Вищого органу та Наглядовоi ради Товариства;

_ г) за дорученням та вiд iMeHi Товариства в разi необхiдностi пiдписуе контракт з Головою
Правлiння;
За рiшенням Вищого органу Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання
окремих функцiй, що нале}кать до компетенцii Вищого органу.
l0,3.5, Наглядова рада мас право:
а) отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
б) заслуховувати звiти посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяrtьноотi;
в) залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
10,3.6. Наглядова рада не мае права втручатися в оперативно-господарську дiяльнiсть
Виконавчого органу Товариства.
10.3.7. Наглядова рада подае Вищому органу управлiння Товариством звiт про свою роботу за
piK. У разi визнання роботи Наглядовоi ради незадовiльною, Вищий орган управлiння
Товариства вносить змiни до ii склалу,
10.3.8.Члени Наглядовоi рали несуть вiдповiдальнiсть в межах cBoix повновая(ень за

дотримання iHTepeciB акцiонерiв згiдно з чинним законодавством УкраТни.
10.3.9.3а виконання обов'язкiв члена НаглядовоТ ради може встановлюватись tsинагорода.
l0,3.10. Засiдання Наглядовоi ради проводяться не рiдше одного разу на квартаJI i ввахtаються
lIравомочними, якщо на них присутнi не менше Hixt половина iT членiв.
10.3.11. Рiшення Наглядовоi рали приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв
порiвну голос Голови Наглядовоi рали с влtрiшальним.
l0,3,12. Позачергове засiдання НаглядовоТ ради склика€ться на вимогу Голови Наглядовоi

ради,2/3 ii членiв, або Виконавчого органу Товарист,ва.
10.3.13, Порядоrt денний засiдань НаглядовоТ рали повiдомлясться членам не пiзнiше, нiж за 5

днiв до призначеноТ дати засiдатrня.
10.З,]4.Члени Наглядовоi рu.,r" не мt]жу,гь-бути LIленами Виtсонав.лого органу таlабо членами
Ревiзiйноi lcoMiciT Товариства;
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l0.3.15. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове
припиненНя повноваЖень членiВ НаглядовОi радИ та одночаСне обрання нових членiв;
10,з.16. Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повнова}кення члена НаглядовоI
ради припиняються:
а) за його бахсанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена FIаглядовоi ради за станом здоров'я;
в) в разi набраннЯ законноi сили вирОком чИ рiшенням суду, яltим його зi.удя,.по до
покараннЯ, що виклЮчае можлРtвiстЬ виконаннЯ обов'язкiВ члена Наглядовоi ради;г) в разi cMepTi, визнання його недiсздатним, обмехсено дiсздатним, беiвiсти вiдсутнiм,
померлим або у разi лiквiдацii юридичноТ особи;
д) у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена
наглядовоi ради, який с представником акцiонера,

10.4. Виконавчий орган Товариства.
10.4.1. Генеральний директор - е Виконавчим органом Товариства;
10.4.1.1. призначаеться Наглядовою радою на строк, який визначаеться Наглядовою радою,
його повноваження припиняються за рiшенням Наглядовоi ради;
10,4,1.2. е посадовою особою Товариства, перебувае iз Товариством у трудових
правовiдносинах;
10.4,1,3. пiдзвiтний у своiй дiяльностi Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй
Товариства;
10.4.1 .4. несе вiдповiдальнiсть у межах своiх посадових повноважень.
10.4.2.З урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством
Генеральний директор:
10.4,2.1 . здiйснюе керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;

та Стату,гом,

|0,4,2.2,оДноособово приймае рiшення, вiднесенi до його компетенцii, видае накази i
розпорядЖення, обов'язкоВi для Bcix прачiвниКiв Товариства, фiксуе iх у письмовiй формi;
10.4.2.з. затверджуе штатниЙ розклад Товариства, визначае умови оплати працi, приймае на
роботу та звiльняе з роботи працiвникiв Товариства, укладае з ними труловi угоди
(контракти), накладае дисциплiнарнi стягнення;
|0.4.2.4. за попереднiм письмовим погод}кенням з Наглядовою радою призначае директорiв за
напрямками дiяльностi Товариства, визначае обсяг ixHix повноважень та умови договорiв iз
IIимI.I;

1,0.4.2,5.забезпечус виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоi рали
Товариства;
l0.4.2.6. здiйснюе дii вiд iMeHi Товариства без довiреностi, веде переговори, укладае договори
(угоди) та iншi юридично значимi акти;
1,0.4,2,7.представляе iнтереси Товариства перед будь-якими юридичними та фiзичними
особами, органами дерхtавноi влади та управлiння, в судi, господарському судi,
адмiнiстративному судi, третейському судi, мilкнародному комершiйному арбiтрахti в YKpaiHi
та за кордоном;
10,4.2.8. пiдписуе фiнансовi, розрахунковi та iншi документи Товариства;
l0,4,2,9, вiдкривас та закривас в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;
l0.4.2.10. видае ловiреностi вiд iMeHi Товариства;
10,4,2,1 1. розпоряджасться коштами та пtайном Товариства;
10.4,2.12. здiйснюе iншi повновalltення, що передбаченi або випливають з полох(ень Статуту
та чинного законодавства Украiни.
l0.4.3. Загальнi збори акцiонерiв та Наглядова рада Товариства Mo)ItyTb прийняти рiшення
ПРО ПеРеДаЧУ частини належних iM повноважень до компетенцiТ Генерального директора, за
винятком тих, що вiднесенi до ix виключноi компетенцii.
10,4.4, Питання стосовно умов дiяльностi та матерiального забезпечення Генерального
ДИРекТОра ВрIзначаються Наглядовою радою в договорi, що пiдписуеться вiд iMeHi Товариства
Головою Наглядовоi рали.

рад1
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10.4.5. У випадку неможливостi виконання Генеральним директором своIх обов'язкiв, його
обов'язки виконус iнша особа, що була призначена тимчасово виконуючою обов'язки
ГенеральНого директора за рiшенням Наглядовоi ради.
10.4.6. При виконаннi функцiй Генерального директора тимчасово виконуючий обов'язки
Генерального директора мас право без довiренЪстi iдiйснювати юридичнi дii вiд iMeHi
Товариства в межах компетенцiI Генерального директора, визначеноi Статутом.

l0,5,2, !о компетенцii Ревiзiйноi KoMicii вiдноситься перевiрка фiнансово-господарськоi
дiяльностi Товариства, його лочiрнiх пiдприсмств, фiлit ,u прЁдставництв. Перевiрки
здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядовоi ради, з власноi
iнiцiативи Ревiзiйноi KoMiciT Товариств а, або на вимогу Ькцiонерiв, що володiють у сукупностi
бiльш як 10 вiдсотками голосуючих акцiй Товариства.
10,5,3, Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Вищому органу Товариства, Матерiали перевiрок
Ревiзiйна комiсiя подас Вищому органу та Наглядовiй-радi Товариотва.
Ревiзiйна комiсiя мае право залучати до своеi дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзацiТ за
поданням cBoix пропозицiй до Наглядовоi ради.
10,5,4, Ревiзiйна комiсiя складае висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв
ревiзiйнот koMicii Витций орган Товариства не мас права затвердити рiчний баланс.
10,5,5, Ревiзiйна комiсiЯ зобов'язаНа вимагаТи позачергового скликання Загальних зборiв
акцiонерiв або проведення засiдання Наглядовоi ради Товариства у разi, якщо виникла загроза
iHTepecaM Товариства, або виявленi зловживання посадових осiб.
10.5.6. Членами ревiзiйноi KoMicii не мо}куть бути члени Наглядовоi ради, Виконавчий орган
товариства, особа, яка не мае повноi цивiльнот дiездатностi ,u .rnan" iнших органiв
Товариства.
LIлени Ревiзiйноi KoMicii не можуть входити до складу Лiчилыlоi KoMicii Товариства.

11. оБлIк тА звIтнIсть

11,1,Товариство здiйснюс оперативний, бухгалтерський та податковий облiк результатiвсвоеI дiяльностi, а також веде податкову та статистичну звiтнiсть та подас iT у встановленому
порядку й обсязi податковим органам та органам державнот статистики.
l 1.2. Фiнансовий piK визначаеться вiдповiдно до календарного.
11.3. Рiчний звiт та баланс Товариства погоджусться Наглядовою Радою i затвердrкусться
рiшенням Вищого органу Товариства.
1 1.4. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюеться вiдповiдно до планiв, ятсi
затверджуються Вищим органом Товариства.
11,5,рiчний фiнансовий план складаеться Виконавчим органом Товариства i виноситься на
затвердження Наглядовоi ради Товариства.

12. вироБничо_господАрськА дIяльнIстъ

числi Голова РевiзiйноТ KoMicii, обираеться,
: Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають

, розвитку та планус свою дiяльнiсть,
гtослуги) r,a необхiдностi забезпечення
влrробничого та соцiального розвитку

l2.1. Товариство самостiйно визначас перспективи
виходячИ з попитУ на його продукцirо (роботи,
самоокупностi i прибутковостi своеi дiяльностi,
Товариства, пiдвищення його доходiв.
12,2. Вiдносини Товариства з iншими суб'ектами пiдприемницьtсоi дiяльностi у Bcix сферах
булуються на принципах добровiльностi та партнерства. Товариство здiйснюе виробничу.1а
комерцiйну дiяльнiсть силами трудового колеItтиву на пiдЪтавi договорiв, уппuд.r"* .громадянами, пiдприсмствами, органiзацiяIvIи, усТановами.
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12.3. Товариство встановлюе цiни та тарифи на свою пРоДУкцiю самостiйно або на пiдставiдомовленостей (на договiрнiй ocHoBi), J у u"пuдr,u*, передбачених законодавством, наyg9rgi державних цiн та тарифiв.
12,4, Товариство самостiйно ,дiиar.с матерiально-технiчне забезпечення виробництва черезсистему прямих угод, комерцiйнi центри, бiржi, посередницькi органiзацii, лрiбнооптовi базито тплха9у закупiвлi у громадян.
12,5, Розрахунки Товариства по його зобов'язаннях виконуються в безготiвковому порядку таготiвкою через установи банкiв у вiдповiдностi з правилами здiйснення розрахункових iкасових операцiй, затверджених Нацiональним банком УкраiЪи.12,6, Товариство. uпраui користуватися банкiвсl,ким кредитом та надавати банку право надоговiрнiй ocHoBi uикорисrоЪуuur" вiльнi no*r, Тоuариства.l2,7, Товариство 

"ри 
зliйсненнi iнвестицiйноi дiяльностi 

1{оже придбавати та продавати цiннiпапери череЗ уповнова}кенi установи, якi мають вiдповiднi лiценз.ii.-----

13. конФIдЕнцIЙнIсть
l3,1, Поняття конфiденцiйноi iнформацii про дiяльнiсть Товариства та порядок визначенняперелiку вiдомостей, що складйr" поr.гuiйну таемницю Товариства, ix складу та обсягу,порядку захисту, визначаються Виконавчим органом Товариьтва з урахуванням вимогчинного законодавства Украiни.
1з,2, Перелiк вiдомостей, Що не с комерцiйною таемницею, визначаеться чиннимзаконодавством Украiни.
l3,3, Акцiонери, посадовi особио а такоЖ членИ ТрУдовогО колективУ 1'овариства несутьперсональну дисциплiн4РНУ, цивiльно-правову, адмiнiстрurruпу або кримiнальнувiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну 

"..u"пuБ"ованим розголошенням конфiденцiйноi
Ё*iЖ*; .iXTlж"*. 

,Йдно ,' ""ппй ;;;;йвством та внутрiшнiми допуме.,rа*,
l3,4, Перелача iнформацii будь-яким TpeTiM особам. опублiкування або iнше розголошеннятакоi iнформацii пtотtе здiйснюват".u iinun" у nopoony, визначеному Виконавчим органомТовариства.

14. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЪНОСТI ТОВАРИСТВА
14,1, Припинення дiяльностi Товарис.гва здiйснюеться.шляхом його реорганiзацii (злиття,присднання, подiлу, видiлення, перетворення) або лiквiдацii. 

--B.oplu"l.u,li" 
Товаристваздiйснюеться за рiшенням Вrщого органу Товариства.l4,2, При реорганiзаuiт Товариства вся сукупнiсть його прав та обов'язкiв переходить доправонаступника.

14.3. Товариство може бути лiквiдовано:
!4 ? |. За рiшенняryr Вищого op.uny iовариства;
:fli;';,r|i";ffilTjЁ:IJ;,.*or "u "u 

пiд.ruuu*, передбачених статтею 88 закоrrу украiни
14,4, ЛiквiдацiЯ 

.Товариства проводиться призначеною Вищим ОРГаНОIчI Товариствалiквiдацiйною комiсiею, а У разi лiквiдацii То"й;-; за рiшенням суду або господарськогосуду - лiквiдацiйною комiсiею,.що призначаеться цим органами.

]i;];Г.fritХJrХ'fiХЛiКВiДаЦiйНоi 
KoMiciI р..пur.пrЁ;;;;;;ттею 89 закону украiни .,про

14,6, В разi визнання Товариства банкрутом порядок та умови проведення необхiдних заходiввизначасться Законом Уrtраiни "про вlдноuпarп" nuuroanpoMolcHocTi борхtника або визнанняйого банкрутом'',
l4,7, З дня призначення лirсвiдацiйноi koMicii до неI переходять повноваження Виконавчогооргану Товариства по управлiнню справами Товариства. Про початок пiп"iдuцiТ Товариства та
;f;?,,,'#,?;;Hll#r'.H 

Про прететlзiТ до 
"uo'o пiп"йuulина комiсiя .попiщu. в одному з
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14,8, Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюс H€UIBH. майно Товариства, визначае його кредиторiв талебiторiв, розрахову€ться з ними, вжива€ заходiв по сплатi боргiв Товариства TpeTiM особамта акцiонерам, склаДае лiквiдацiйний б*";;-;-;оЬ. tо.о Рrщоrу органу Товариства абоОРГаНУ' ЩО ПРИЗНаЧИВ ЛiКВiДаЦiйНУ КОМiсiю. Ная"ii грошовi *о,,,r, товариства, включаючинадходження вiд розпродu'ку його майна, пiсля po.pu*yrniB з бюдrкетом, банками та iншими
ХtrfirН]; ],ЗlЗ* 

ПО ОПЛаТi trРаЦi ПРаЦiвник;i:";еч.r"",;;;;;iляються 
лiквiдацiйною

вiдповiдно;; #1?}"JHffH#J#Ho ДО ЗаГаЛЬНОТ 'ЙЬ*"Йi "ufro.r; n*.*"r,,-i,i uпцiи

iiJ;,n#3JХi;#Ъ#' 
To"uP"'1"Y В КОристування, повертасться власникам в натуральнiй

14,10, У разi виникнення спорiв щодовиплати заборгованоотi Товариства його грошовi кошти

fi.д;Щ#Г;Ъ"ffi;iТI"rЖ}!rЙЙ;^Й""i;u'u"ош""'" 
- -йоj' 

або до одержання
l4,1l, Лiквiдацiя Товариствu 

""u*uaruся завершеною, а Товариство таким, що припинилосвою дiяльtliсть, з моменту внесення запису про це до державного ре€стру.

1 : 
1.. З пиТань, не вр егуль 

" " "r#"l},}*f ;}J#:*3 Нr"#Ix чинн им з ак он одав ств ом.|5.2,У разi, якщо oKpeMi тrоложенн"'С"urуrу 
"й;;;;" силу-внаслiдок змiн законодавства, абоЯffiН:}# iаТrr.#fr"Ж}:""ЛеНому пор"дку, це не спричинить припинення дii iнших

l5.з. У разi, коли буоu-"пu *Ёрru внутрiшнiх положень таJабо документiв Товариства

iЦ:'-Тfi"-" PJl;;:" ВiДПОВiДНОМУ положенню статуту, iеоо*iдно перу*атис"

],i;1;#iХЪ;ХJ:Ж:еННЯ ДО Статуту вносяться на пiдставi рiшення зага.пьних зборiв
15.5. Змiни ло Статуту Товариства набирають чинностi з дня ix державноi реестрацii.15,6, Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичноi особи, Що подаеться длядержавнот реестрацiт змiн до 

"iдомосrеii npo .р"дичну особу, що мiстяться в СдиномудержавноМу peecTpi, викладаеТься У письrоuiи йрri,. ;po.;;;;ru.i,'.rpon y'epoByeTb ся таПlДПИСУеТЬСЯ ГОЛОВОО 
Tu СеКРетарем загальних зборiв.'с"р;;;;;; пiдписiв на такомурiшеннi нотарiально засвiдчу*i.", npi, випадкiв, передбачених законом.l5,7, Нова редакцiя C,u,y,i викладаеться у письмовiй. формi, прошивасться,пронр{еровуеться та пiдписуетiсо уповноваженою особою, "iдпЙrо до прийнятого

i;НЖ.:J:i;,ffi:r-нЫж";ж;;j".""1н*i-,аустаIIовчомудокументiнотарiально

ПIЩПИС:

Генеральний директор
ПрАТ "IТТ-ПЛдзд,,,
що дiс на пiдставi оiшення Загальних зборiв акцiонерiвПротокол Np 25 -о2)2о r q 

"iд 
25 Ji.ioigp.

/Зелiнський Е.Ф./

Micmo Кu-
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iB, YKpairtct, dваdцяmь п'rlп1(1?о люmо?() dвi muс;tчi dев'яmнас)ц,lmо7о року,

я, Куксова М. с., прuваmнuЙ ноmарiус Кui'вськоzо M,icbKozo ноmарiальtlоzо окру?у

засвidчую справаснiсmь пidпuсу Геперальttizо duрекmоро Привлтного лкцIонЕрного

товлриСТВА кIТТ-плАзА> Зелiiс:ькоzо Еdуарdа Францовuча, якuЙ зроблено у л,tоi.й

прuсуmносmi.
О с о бу пр еd сmавнuка в сmано влено,

ЗЛРЕ€СТРОВЛНО В
стягнуто плдти

ПРИВАТНИЙ Н,

йоzо diезdаmнiсmь mа повноваасення перевiрено,

!ýз
Ч;ffijЁ{k;,i

{|-1оо?

20


