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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Фенікс” (далi - Товаpиство) 

створене згідно з рішенням засновницьких Зборів Товариства (протокол №1 від «02» грудня 1993 

р.). 

1.1.1. Згідно Засновницького договору про створення закритого акціонерного товариства 

„Страхова компанія „Фенікс” від 03.12.1993 року та Статуту Закритого акціонерного товариства 

„Страхова компанія „Фенікс”, затвердженого Розпорядженням Виконкому Ленінської районної 

ради народних депутатів м. Донецька №431р від 23.12.1993 року, статутний фонд товариства 

складав 403 000 000 (чотириста три мільйони) карбованців, та був поділений на 403 (чотириста 

три) прості іменні акції номінальною вартістю 1 000 000 (один мільйон) карбованців кожна. 

1.1.2. Засновниками Товариства на момент створення виступили: 

 

• Концерн „Піраміда”, в особі Генерального директора Рейтера А.М., що діяв на 

підставі Статуту концерну (340102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 30-А, р/р №606320 в 

Донецькій обласній дирекції УСБ м. Донецька, МФО 334011), якому належала частка 

в статутному фонді Товариства – 65,3% або 263 (двісті шістдесят три) шт. простих 

іменних акцій; 

• Товариство з обмеженою відповідальністю „Апекс”, в особі Генерального директора 

Чесало І.Я. (340102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 30-А, р/р №468707 в АК ПИБ 

України „Металбанк”, МФО 334680), в якому належала частка в статутному фонді 

товариства – 34,7% або 140 (сто сорок) шт.. простих іменних акцій. 

1.2. Найменування Товаpиства українською мовою: 

повне – Приватне акціонерне товариство  „Страхова компанія „Фенікс”;               

скорочене – ПрАТ “СК „Фенікс”.  

 1.3. Найменування Товариства російською мовою: 

повне – Частное акционерное общество «Страховая компания «Феникс»; 

скорочене – ЧАО «СК «Феникс». 

 1.4. Найменування Товариства англійською мовою: 

повне - PJSC Phoenix Insurance Company; 

скорочене – «Phoenix Insurance Company» PJSC. 

 1.5. Тип акціонерного товариства не є обов’язковою складовою найменування 

акціонерного товариства. 

 1.6. Товариство є приватним акціонерним товариством. 

1.7. Товариство створене на невизначений строк. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

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

чинного законодавства України.  

2.2. Товариство є приватним акціонерним товариством, акції якого розподіляються між 

акціонерами і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на 

біржі. 

2.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому 

майна, на яке може бути накладене стягнення згідно з чинним законодавством України. 

2.4. Держава, її органи, установи та організації не відповідають за зобов'язаннями 

Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, установ та 

організацій. 

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. 

Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм 

акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, також несуть відповідальність за 

зобов'язаннями Товариства у межах несплаченої суми. 

Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли 

до державної реєстрації Товариства. Товариство відповідає за зобов'язаннями акціонерів, 

пов'язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами 

акціонерів Товариства (далі - Збори), які мають бути проведені протягом шести місяців після 
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державної реєстрації Товариства. 

2.5. Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та 

самоокупності, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, 

круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, емблему, 

символіку, знак для товарів і послуг, інші реквізити, необхідні для його діяльності. 

2.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі договори 

купівлі-продажу, дарування, комісії, консигнації, доручення, оренди, позики, підряду, 

страхування, перевезень, зберігання, кредитні договори, договори про спільну господарську 

діяльність, про переробку давальницької сировини, інвестиційні та інші договори, що прямо 

передбачені чинним законодавством України, а також такі, що не передбачені чинним 

законодавством України, але не суперечать йому. 

2.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не 

суперечить чинному законодавству України і відповідає предмету діяльності, передбаченому 

Статутом. 

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку 

здійснювати будь-які дії, необхідні, корисні, доцільні чи зручні для досягнення визначених 

Статутом мети та предмету діяльності, зокрема:  

• самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що 

надаються, а також на вироблену продукцію, реалізувати її на території України або за кордоном 

відповідно до чинного законодавства України; 

• набувати право власності, а також інші, не пов’язані з власністю права, брати на себе певні 

зобов’язання, реалізовувати продукцію юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном, 

виступати позивачем або відповідачем в суді, господарському суді, а також у третейських судах; 

• гарантувати виконання зобов’язань Товариства та інших осіб згідно з чинним законодавством 

України , в тому числі з використанням майна, як застави; 

• створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати 

спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів;  

• застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників; 

• отримувати, купувати, володіти, обслуговувати, утримувати, використовувати, 

експлуатувати, передавати в оренду та суборенду, контролювати, продавати, обмінювати та в 

іншій спосіб розпоряджатися майном і власністю Товариства згідно із метою Товариства; 

• бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в 

об′єднання, створювати прості товариства, у тому числі з іноземними суб’єктами господарської 

діяльності; 

• створювати в Україні та за її межами філії та представництва, які можуть наділятися 

основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. 

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Загальними Зборами акціонерів; 

• бути співзасновником бірж в Україні та за її межами; 

• бути суб’єктом інвестиційної діяльності; 

• здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг; 

• самостiйно планувати всi види своєї дiяльностi; 

• самостiйно визначати поpядок викоpистання пpибутку, який залишається в його 

poзпоpядженнi; 

• дарувати належне Товариству майно, надавати за pахунок власних коштiв дотацiї та позики 

iншим юpидичним та фiзичним особам, в тому числi акціонерам Товаpиства на умовах, якi 

визначаються домовленiстю стоpiн згiдно з чинним законодавством України; 

• брати в оренду та купувати земельні ділянки, будівлі (зокрема, промислові, складські 

приміщення, а також житлові будинки для іноземного та місцевого персоналу Товариства), а 

також інше майно; використовувати та оплачувати комунальні та інші послуги у зв’язку з 

експлуатацією такого майна, примножувати власність Товариства та споруджувати нові будівлі 

для його потреб; 

• отримувати кредити, субсидії та інші види фінансової допомоги від українських та іноземних 

банків, а також інших юридичних осіб. Одержані кредити можуть забезпечуватися майном 
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Товариства. Будь-яка третя сторона, в тому числі будь-хто з акціонерів, може надавати поруку 

щодо зобов’язань Товариства; 

• відкривати у визначеному порядку рахунки в українських та іноземних банках. Товариство 

має право здійснювати обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, а 

також всі права, що передбачені чинним законодавством України стосовно купівлі чи продажу 

іноземної валюти на валютних біржах або ж у інший законний спосіб; 

• використовувати банківські кредити на контрактній основі на погоджених комерційних 

умовах;  

• відряджати по Україні та за її межами українських та іноземних співробітників і 

субпідрядників Товариства та сплачувати витрати на проїзд, харчування в українській та 

іноземній валюті; 

• займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 

• проводити аналіз, технічні і функціональні випробування, а також перевірку якості продукції 

Товариства; 

• здійснювати зустрічну торгівлю і бартерні операції; 

• створювати сервісні центри і допоміжні структури, що підтримують діяльність Товариства; 

2.9. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України. 

2.10. В своїй діяльності Товариство керується законами України "Про акціонерні 

товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про зовнішньоекономічну діяльність", 

Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законами і 

нормативними актами України, статутом, а також внутрішніми положеннями Товариства. 

 

 3. МЕТА I ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI  

3.1. Метою дiяльностi  Товариства є одержання прибутку. 

3.2. Пpедметом дiяльностi Товаpиства є: Страхування та перестрахування майнових інтересів 

громадян і юридичних осіб, фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням. 

3.3. Окремі види діяльності згідно з чинним законодавством можуть здійснюватися 

Товариством тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів). 

 
4. ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ 

 4.1. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю, керуючись принципом 

самофінансування. 

 4.2. Пpи здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Товаpиство коpистується повним 

обсягом пpав суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства 

України. 

4.3. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з 

юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності 

Товариства та діє у встановлених законодавством України межах. 

 4.4. Валютна виpучка заpаховується на валютний pахунок Товаpиства i викоpистовується 

ним самостiйно, якщо iнше не пеpедбачено чинним законодавством Укpаїни. 

 
5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

 5.1. Акціонерами Товариства є особи, які володіють акціями Товариства. Акціонерами 

Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції 

Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. 

 5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова 

сукупність прав,  включаючи право на:  

• участь в управлінні Товариством; 

• отримання дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами 

Товариства на початок строку виплати дивідендів; 

• отримання у разі ліквідації Товариства  частини його майна або  його вартості; 
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• отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 

• переважне право придбавати акції у процесі емісії Товариством простих акцій 

пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій 

Товариства. 

 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства у 

процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Зборами рішення про 

невикористання такого права). Рішення про невикористання переважного права 

акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається 

більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися 

для участі у загальних зборах. 

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам 

переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про 

можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних 

Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення  кількості цінних паперів, на 

придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного 

права. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає генеральному 

директору Товариства в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та 

перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, 

що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я 

(найменування), місце проживання (місцезнаходження),  кількість цінних паперів, що ним 

придбаваються. Заява  та  перераховані  кошти  приймаються Товариством не пізніше дня, 

що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру 

письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 

• переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до 

продажу третій особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, 

пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. 

Акціонери Товариства також мають переважне право на придбання акцій 

Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, за ціною та на 

умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що 

належать кожному з них. 

Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово 

повідомити про це решту акціонерів товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та 

інших умов продажу акцій.  

Повідомлення акціонерів здійснюється через генерального директора Товариства. 

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої 

акції третій особі, Директор зобов'язаний протягом двох робочих днів направити копії 

повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства 

здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. 

Переважне право акціонерів діє протягом 30 днів з дня отримання Товариством 

повідомлення від акціонера, який має намір продати належні йому акції. 

• акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством 

України та статутом. 

5.3. Акцiонеpи Товаpиства зобов’язанi: 

• дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 

• виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; 

• виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою 

участю; 

• оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 

• не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства. 
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• виконувати інші обов’язки, встановлені законом; 

• між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів 

Товариства покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Зборах, і 

передбачається відповідальність за порушення умов цього договору. 

5.4. Власники акцiй пеpшого та наступних випускiв мають piвнi пpава та обов’язки. 

5.5. Акціонери Товариства відповідають за його зобов’язаннями в межах вартості 

належних їм акцій. 

5.6. Привілейовані акції Товариством не випускаються. 

5.7. Якщо жоден з акціонерів Товариства, які були належним чином повідомлені про намір 

одного з акціонерів продати належні йому акції Товариства, не скористаються протягом строку 

дії переважного права, встановленого п. 5.8 цього Статуту, своїм переважним правом на купівлю 

акцій, які продаються іншим акціонером, товариство має переважне право на придбання  акцій, 

що продаються акціонерами Товариства. 

5.8. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами 

Товариства, може бути реалізоване протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного 

права на придбання цих акцій акціонерами  Товариства. 

 
6. МАЙНО ТОВАРИСТВА 

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних засобів, а також 

інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. 

 6.2. Товариство є власником: 

• майна, переданого йому акціонерами  у власність (до статутного капіталу Товариства); 

• виробленої продукції; 

• одержаних доходів; 

• іншого майна, набутого на засадах, не заборонених чинним законодавством України. 

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

передане йому в користування, несе Товариство. 

6.4. Товаpиство несе вiдповiдальнiсть за своїми  зобов’язаннями  всiм належним йому 

майном, на яке згiдно з чинним законодавством може бути звеpнене стягнення. 

 
7. АКЦIЇ ТОВАРИСТВА 

 

7.1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 

(акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку 

Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його 

ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені чинним 

законодавством України. 

Голосуюча акція - будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику 

право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у 

встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом 

голосу. 

7.2. Усі акції Товариства, випущені ним при першій емісії, були розподілені серед 

засновників Товариства.  

7.3. Товаpиство випускає акції на суму статутного капіталу та забезпечує їх реєстрацію в 

поpядку, визначеному чинним законодавством України. Форма випуску акцій – бездокументарна. 

Товариство випустило прості іменні акції в кількості 420 000 (чотириста двадцять тисяч) 

штук простих іменних акцій номінальною вартістю 65 ( шістдесят п’ять) гривень 00 копійок 

кожна. 

Значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій Товариства. 

7.4. Акція неподільна. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком акціонерам, усі 

вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або 

через спільного представника. 

7.5. Товаpиство може додатково випускати акції у зв’язку iз збільшенням статутного 

капіталу. Оплата акцiонеpами додатково випущених акцій пpоводиться у стpоки, визначенi у 
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рішенні про випуск акцій, яке оформлюється протоколом. Несплата акцій у встановлений строк 

тягне за собою вiдповiдальнiсть акцiонеpа згiдно з чинним законодавством України. Порядок, 

обсяг і строки продажу акцій встановлюються Загальними Зборами та зазначається у рішенні про 

їх випуск. 

7.6. Акцiї можуть бути пpидбанi за pахунок гpошових коштiв, пеpеданих Товаpиству 

будівель, споpуд, обладнання та iнших матеpiальних цiнностей, цiнних папеpiв, пpав 

коpистування землею, водою та iншими pесуpсами, а також iнших майнових i немайнових пpав 

(у тому числi на iнтелектуальну власнiсть).  

7.7. Зміна вартості майна та майнових прав, які вносяться в рахунок сплати за акції, не 

веде за собою змін кількості акцій, що належать акціонеру. 

7.8. Акціонери не володіють відокремленими правами на майно та майнові права, які 

вносяться в рахунок сплати за акції Товариства, або ж будь-якими додатковими правами на їх 

використання. 

7.9. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції у відповідності з 

чинним законодавством України. Акцiї, пpидбанi в акціонерів Товаpиством, повиннi бути 

реалізовані або анульованi в стpoк, який не пеpевищує одного poку. На пpoтязi цього пеpioду 

володiння власними акцiями не дає Товаpиству нiяких пpав. Розподiл дивiдендiв, визначення 

квоpуму та голосування на Збоpах пpoводяться без уpахування акцiй, якi пpидбанi Товаpиством. 

Власнi акцiї, що не вiдчуженi Товаpиством пpoтягом poку пiсля їх пpидбання, пiдлягають 

анулюванню. 

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. 

Зборами може бути прийнято рішення про пропорційний викуп акцій у акціонерів. У 

випадку прийняття такого рішення Товариство надсилає кожному акціонеру письмове 

повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. 

7.10. Товаpиство викуповує акції за рішенням Зборів. 

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у акціонерів, якщо: 

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до 

п. 7.13. цього Статуту; 

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; 

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу або стане меншим 

внаслідок такого викупу; 

- Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх 

анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою 

ніж 80 відсотків статутного капіталу; 

- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати 

проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій. 

 7.11. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує 

дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів 

Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. 

 7.12. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення 

яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку. 

7.13. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення 

обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався 

для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 

  1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 

  2) вчинення товариством значного правочину;  

  3) зміну розміру статутного капіталу; 

  4) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє 

надання згоди на вчинення значного правочину; 

  5)надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. 

 Обов'язковий продаж простих акцій Товариства на вимогу особи (осіб, що діють спільно), 

яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій здійснюється з урахуванням вимог 

Закону України «Про акціонерні товариства». 

 Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає 
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Товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про 

обов’язкове придбання акцій зазначаються його ім’я (найменування), місце проживання 

(місцезнаходження), кількість голосуючих акцій Товариства, які йому належать і підлягають 

обов’язковому придбанню, та реквізити банківського рахунка, на який необхідно перерахувати 

кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий 

акціонер та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера 

(телефон та поштова адреса). 

До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що 

підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги. Якщо 

письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або 

засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого 

представника акціонера. 

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням цих вимог, компенсуються за рахунок особи 

(осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. 

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених 

у цьому пункті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 

7.14. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею 

договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 

афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій 

Товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі 

емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов’язана 

подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення 

про укладення такого договору. 

Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов’язане 

розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких з урахуванням вимог ст. 65 

Закону України «Про акціонерні товариства». 

7.15. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з 

урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або 

опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства або будь-яка її афілійована 

особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій 

зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не 

встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної 

пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій 

(оферти). 

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка придбала 

контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли 

пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни 

придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, 

необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною 

особою права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за 

результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну систему України. 

7.16. У випадку припинення юpидичної особи або смеpтi фiзичної особи - акцiонера 

Товаpиства перехід шляхом правонаступництва чи успадкування акцiй, а також вiдповiдних 

дивiдендiв здiйснюється у поpядку, визначеному чинним законодавством Укpаїни. 

7.17. Випуск та poзповсюдження акцiй для покpиття збиткiв Товаpиства забоpoняється. 

7.18. 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 в порядку, 

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу  

кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. 

7.19. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого 
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одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та 

дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства. 

7.20. Товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до Закону 

України “Про цінні папери та фондовий ринок“. Випуск облігацій для формування та поповнення 

Статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю, не 

допускається. 

 
8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 

8.1. Статутний капітал Товаpиства становить 27 300 000,00 (двадцять сім мільйонів триста 

тисяч) гривень 00 копійок.  

Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій 

Товариства. 

8.2. Статутний капітал Товаpиства поділено на 420 000 (чотириста двадцять тисяч) штук 

простих іменних акцій номінальною вартістю 65 (шістдесят п’ять) гривень 00 копійок кожна. 

8.3. Товаpиство має пpаво змінювати (збiльшувати або зменшувати) poзмip статутного 

капіталу у відповідності з чинним законодавством України та статутом Товариства. 

Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом підвищення номінальної вартості акцій 

або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу 

Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. 

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. 

Зменшення статутного капіталу відбувається шляхом зменшення номінальної вартості 

акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної 

кількості. 

Дирекція Товариства зобов’язана письмово повідомити кожного кредитора Товариства, 

вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняте 

рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після прийняття такого 

рішення. 

8.4. 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. 

 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

9.1. Управління Товариством здійснюють: 

• Вищий орган управління Товариства – Загальні Збори акціонерів (далі по тексту також - 

Збори); 

• Виконавчий орган – Генеральний директор  Товариства; 

 

Посадові особи відповідають за збитки, завдані ними Товариству. Відшкодування збитків, 

завданих посадовою особою Товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у випадках та у 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ є вищим органом управління Товариства.  

9.2.1. У роботі Зборів мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів 

(реєстру), які мають право на таку участь, або їх представники.  

Представником акціонера -  фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша 

фізична особа або уповноважена  особа  юридичної  особи, а представником акціонера - держави 

чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 

комунальним майном. 

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. 

Акціонер має право у будь–який момент замінити свого представника. Повідомлення акціонером 
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відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника 

може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про 

електронний документообіг. Представництво інтересів акціонера на Зборах здійснюється на 

підставі довіреності. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає 

право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, можуть бути присутні представник 

аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями 

Товариства, представник трудового колективу Товариства. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 

може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 

зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це 

її установчими документами. 

9.2.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, 

які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 

України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх 

представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Виконавчим органом, а в разі 

скликання позачергових загальних зборів на  вимогу акціонерів у випадках, передбачених 

частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 

у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому 

право участі у Зборах, відповідно до законодавства. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної 

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

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах. 

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній 

установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка 

надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій 

реєстраційної комісії. 

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 

представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до 

протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 

Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на 

загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного 

голосування (опитування). 

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 5% голосів та/або Державна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за 

реєстрацією акціонерів для участі у Зборах, про що вони до початку реєстрації письмово 

повідомляють Генерального Директора  Товариства. 

9.3. Збори вважаються правомочними за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  

які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих  акцій.  

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 поштою (рекомендованим 

листом) або вручається акціонеру (його представнику) особисто, 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, або 

Центральним депозитарієм цінних паперів. 

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

розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на власній веб-сторінці 

в мережі Інтернет. 
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Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується виконавчим органом 

Товариства.  

Позачергові Збори скликаються  Виконавчим органом Товариства: 

1) з власної ініціативи; 

2) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання  вимоги  сукупно  є  власниками 

5 і більше відсотків простих акцій Товариства. 

3) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства. 

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів 

до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про 

проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі 

Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням 

органу, або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають  скликання позачергових загальних 

зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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. Якщо 

порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення 

повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно 

обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання такої особи, або для 

призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

Виконавчий орган Товариства приймає рішення про скликання позачергових Зборів  або 

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

Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх 

скликання. 

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Виконавчий орган при прийнятті рішення про 

скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання 

позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх 

проведення в порядку, встановленому статтею 35  Закону України «Про акціонерні товариства». 

У такому разі Виконавчий орган затверджує порядок денний. 

9.4. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів 

затверджуються Виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних 

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

вимагають. 

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

денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів 

товариства.  

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів 

Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 

проведення загальних зборів.  

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 

відповідні проекти рішень з цих питань. 

Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу 

органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів 

приймається рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджується 

порядок денний. 

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

акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У 

такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а 

пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з 

дотриманням вимог закону. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного 

загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків 

голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення 

із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом 
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Товариства. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо 

дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного 

виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання 

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка 

тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення 

нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше 

ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 

направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 

акціонерів. Збори не мають права приймати рішення з питань, які не включені до порядку 

денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у 

ході загальних зборів до наступного дня.  

Рішення Зборів обов’язкові для всіх акціонерів, як присутніх, так і відсутніх. 

9.5. Проводить Збори Голова Зборів, що обирається акціонерами з числа осіб присутніх на 

Зборах.  

9.6. Секретар Зборів забезпечує ведення протоколу й обирається з числа присутніх на 

Зборах для проведення поточних Зборів або їх окремого засідання. 

9.7. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма 

членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства. 

9.8. Рішення Зборів оформлюються протоколом, який складається протягом 10 днів з 

моменту закриття  Зборів та підписується головуючим і секретарем загальних Зборів. 

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється 

печаткою Товариства та підписом Генерального Директора Товариства. 

9.9. До компетенції Зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, в 

тому числі: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

2) затвердження Статуту Товариства та внесення змін і доповнень до нього; 

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства; 

6) прийняття рішення про збільшення, зменшення статутного капіталу Товариства; 

7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства; 

8) затвердження положень; 

9) затвердження річного звіту Товариства; 

10) розподіл прибутку та збитків Товариства; 

11) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій; 

13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення; 

14) затвердження розміру річних дивідендів; 

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів акціонерів; 

16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду; 

17) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого 

частиною четвертою статті 84 ЗУ «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, 

обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між 

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 

ліквідаційного балансу; 

18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

19) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 

19) обрання комісії з припинення Товариства. 
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20) обрання уповноваженої особи акціонерів у випадках, встановлених законом; 

21) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 

23) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

24) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону 

України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у 

випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»; 

28) інші повноваження, які законом віднесені до виключної компетенції Зборів. 

Повноваження, передбачені пунктами 2 – 6, 19 приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного 

питання акцій. Рішення з усіх інших питань порядку денного приймаються простою більшістю 

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього 

питання акцій. 

 

9.10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства. 

9.10.1. До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, 

пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до 

компетенції Зборів. 

Генеральний Директор Товариства  підзвітний Зборам, організовує виконання їх рішень. 

Генеральний Директор обирається Зборами. Звільнення Генерального Директора 

здійснюється Зборами у порядку та випадках, встановлених законом, статутом та контрактом з 

Генеральним Директором. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням 

загальних Зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення особи на посаду 

Генерального директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

Генеральний Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства одноосібно 

шляхом видачі наказів та розпоряджень. 

До повноважень Генерального Директора відносяться наступні питання: 

• представництво Товариства в Україні та за її межами; 

• оформлення усіх документів, необхідних для забезпечення діяльності Товариства; 

• видача наказів, розпоряджень і доручень з питань діяльності Товариства обов‘язкових до 

виконання всіма працівниками Товариства; 

• розпорядження, у відповідності з чинним законодавством, майном і коштами Товариства, 

вчинення правочинів від імені Товариства в межах своїх повноважень; 

• розроблення та затвердження штатного розкладу Товариства; 

• прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства (за винятками, 

встановленими статутом), встановлення посадових окладів, заохочення працівників, які 

відзначились, накладення дисциплінарних стягнень; 

• відкриття та закриття усіх видів банківських рахунків у будь-яких банках України. 

• затвердження внутрішніх положень Товариства (окрім положень, які затверджуються 

Зборами), внесення змін до них; 

• підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

Зборів; 

• прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів 

або за пропозицією виконавчого органу; 
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• визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» 

та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 

• надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 ЗУ «Про акціонерні товариства», 

пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета 

акцій відповідно до статей 64 і 65 ЗУ «Про акціонерні товариства»; 

• усі інші повноваження, яку статутом та чинним законодавством України не віднесені до 

компетенції інших органів управління Товариства.  

Генеральний Директор Товариства має право підпису будь-яких документів, стосовно 

діяльності Товариства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а 

також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності 

Підприємства без окремої довіреності. 

Генеральний Директор Підприємства може доручати вирішення окремих питань, що 

входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим 

працівникам Підприємства. 

У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень ці 

повноваження здійснюються виконуючим обов’язки Генерального Директора, який 

призначається відповідно до наказу Генерального директора.  

Директор із страхування має право першого підпису та є особою, яка має право вчиняти дії 

від імені юридичної особи без довіреності. 

 

10. ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

 10.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються фахівцем з 

внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.  

 10.2. Аудиторська  перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час 

на вимогу  акціонера (акціонерів), який володіє (володіють) більш ніж 10% акцій Товариства. 

Акціонер (акціонери), який вимагає проведення аудиторської перевірки, самостійно укладає з 

визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово – 

господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. 

Акціонер (акціонери), який володіє більш ніж 10% акцій Товариства направляє письмовий 

запит з вимогою провести аудиторську перевірку фінансово – господарської діяльності 

Товариства на ім'я Генерального Директора Товариства. Генеральний Директор Товариства 

письмово повідомляє акціонера (акціонерів) про дату початку аудиторської перевірки  протягом 

10 днів з дати отримання запиту з вимогою провести аудиторську перевірку. 

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 

відсотків акцій Товариства, Генеральний Директор Товариства зобов'язаний надати завірені копії 

всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту 

аудитора. 

10.3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 

ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. 

 10.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на осіб, на 

вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Зборами акціонерів не буде ухвалене 

рішення про інше. 

 

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 

11.1. Тpудовий колектив Товаpиства складають гpoмадяни, якi на основi тpудових 

договоpiв (контpактiв) беpуть участь в його дiяльностi. Повноваження тpудового колективу 

здiйснюються чеpез збоpи тpудового колективу. 

 11.2. До компетенцiї збоpiв тpудового колективу Товаpиства вiдноситься визначення умов 

колективного договоpу та затвеpдження звiту пpо його виконання. Вiд iменi poботодавця 

колективний договip пiдписує Генеральний Директор товариства. 

 11.3. Прийом та звільнення працівників, та інші аспекти трудових відносин входять до 

компетенції Генерального Директора Товариства. 

 11.4. Рiшення соцiально-економiчних питань, що стосуються дiяльностi Товаpиства, 
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виpобляються i пpиймаються його виконавчим оpганом за участю тpудового колективу i 

вiдобpажаються у колективному договоpi. Колективним договоpом pегулюються також питання 

охоpони пpацi, виpобничi та тpудовi вiдносини тpудового колективу з кеpiвництвом Товаpиства. 

 11.5. Інтереси трудового колективу в Товаристві можуть представляти одна чи кілька 

профспілкових чи інших уповноважених на представництво трудовим колективом організацій, 

які від імені трудового колективу підписують колективний договір. 

 11.6. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються 

діючим законодавством. 

11.7. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та 

соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством. 
 

12. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ. 

ФОНДИ ТОВАРИСТВА 

12.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після 

покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку 

Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до 

бюджету. 

12.2. Товаpиство самостiйно визначає стpуктуpу джеpел фiнансових коштiв та виpiшує 

питання їх poзподiлу та викоpистання, кеpуючись цим Статутом та встановленими згiдно з 

законом ставками та ноpмативами податкiв, платежiв та вiдpахувань. 

12.3. Чистий прибуток Товариства, що утворюється після сплати податків і обов’язкових 

платежів, передбачених чинним законодавством, залишається в повному розпорядженні 

Товариства. 

12.4. Після підведення підсумків роботи за рік Збори визначають пропорції розподілу 

чистого прибутку. 

12.5. Частина чистого прибутку Товариства може розподілятися між акціонерами 

Товариства у вигляді дивідендів в порядку та на умовах, передбачених рішенням Зборів. 

12.6 Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно 

до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, 

способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. 

12.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та 

нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Зборів, у строк не пізніше шести 

місяців після закінчення звітного року. 

12.8. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори встановлюють  дату  складення  

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

Дата складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням 

Загальних зборів про виплату дивідендів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня 

прийняття такого рішення. 

12.9. Виконавчий орган Товариства персонально листами повідомляє осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 

12.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на 

отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

12.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або 

безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням 

загальних зборів акціонерів. 

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

виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством 

порядку; 

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та розміру 

перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю. 

 12.13. Резервний капітал у Товаристві не створюється. 
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 12.14. Товариство може створювати інші фонди в порядку, передбаченому, чинним 

законодавством України. 

 12.15. Товариство формує страхові резерви з метою забезпечення майбутніх виплат 

страхових сум та страхових відшкодувань в порядку та розмірах, визначених чинним 

законодавством України. 

 

13. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ ТОВАРИСТВА 

 13.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає та подає статистичну інформацію та 

адміністративні дані в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 13.2. Обліковий рік співпадає з календарним. 

 13.3. Piчний звiт  затвеpджується  Збоpами. 

 

14. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ  

ТА КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.  

14.1. Перелік інформації Товариства, на яку поширюється режим конфіденційної 

інформації (включаючи інформацію, якій надається статус комерційної таємниці) Товариства, 

визначається Генеральним директором Товариства та доводиться до відома посадових осіб, 

працівників Товариства та акціонерів уповноваженою особою Товариства. 

14.2. Контрагенти Товариства при наданні їм конфіденційної інформації (комерційної 

таємниці) Товариства повинні письмово попереджатися уповноваженою особою про належність 

такої інформації до конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства. 

14.3. Конфіденційна інформація (комерційна таємниця) Товариства може надаватися або 

оприлюднюватися, за винятком, встановленим у п. 14.4. Статуту, лише уповноваженою особою 

Товариства виключно за попередньою письмовою згодою Директора Товариства.  

Згода на надання або оприлюднення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) 

Товариства (або відмова в наданні згоди) надається Генеральним директором Товариства не 

пізніше 5-ти календарних днів з дня отримання відповідного запиту уповноваженої особи 

Товариства. 

Генеральний директор Товариства має право заборонити уповноваженій особі Товариства 

розголошувати належні Товариству відомості, що становлять конфіденційну інформацію 

(комерційну таємницю) Товариства, за винятком випадків, коли обов’язок Товариства надати 

таку інформацію прямо встановлений законом. 

14.4. Акціонери мають право надати (оприлюднити) належну Товариству конфіденційну 

інформацію (комерційну таємницю) виключно за попередньою письмовою згодою Генерального 

директора Товариства.  

Згода на надання або оприлюднення конфіденційної інформації Товариства (або відмова в 

наданні згоди) надається Генеральним директором не пізніше 30-ти календарних днів з дня 

отримання відповідного запиту акціонера. 

Генеральний директор Товариства має право заборонити акціонеру розголошувати 

належну Товариству конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), за винятком випадків, 

коли обов’язок акціонера надати таку інформацію прямо встановлений законом. 

14.5. Дирекція Товариства, інші посадові особи та працівники Товариства зобов’язані 

добросовісно, лише в інтересах Товариства, виключно в порядку, визначеному чинним 

законодавством і Статутом Товариства, здійснювати свої повноваження щодо зберігання, 

надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної 

інформації. 

Одноразове порушення порядку зберігання належної Товариству комерційної таємниці і 

конфіденційної інформації повинне визначатися як додаткова підстава звільнення у контракті, 

що укладається з Генеральним директором Товариства. 

 

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА 

ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

 15.1. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товаpиства є компетенцiєю Збоpiв. 

 15.2. Рiшення Збоpiв з питань внесення змiн та доповнень до статуту Товаpиства 
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пpиймаються приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. 

 15.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають реєстрації в порядку та в строки, визначені 

чинним законодавством України. 

 

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 

16.1. Припинення Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного 

законодавства. 

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів. Реорганізація Товариства, що 

зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися шляхом його 

примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов’язків Товариства переходить до 

його правонаступників. 

У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не 

були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - 

правонаступника. Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з 

обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий 

кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови 

отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками 

(учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується 

шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами 

установчих документів підприємницького товариства – правонаступника. 

16.2. Порядок здійснення окремих видів реорганізації Товариства визначається чинним 

законодавством України. 

16.3. Товариство ліквідується: 

а) за рішенням Зборів, зокрема, після закінчення строку, на який воно створювалося, або після 

досягнення мети, поставленої при його створенні; 

б) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють 

діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;  

в) на підставі рішення господарського суду в порядку процедури банкрутства; 

г) з інших підстав, передбачених законом. 

16.4. Ліквідація Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України.  

 

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

17.1. Якщо у відповідності до чинного законодавства України будь-яке положення цього 

статуту буде визнане недійсним, це не тягне за собою недійсність статуту в цілому. 

17.2. Якщо будь-яке положення цього статуту у майбутньому стане прямо суперечити 

чинному законодавству України, то для регулювання відповідних правовідносин 

застосовуватиметься відповідна норма чинного законодавства України. 
 

Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Фенікс» підписав 

Генеральний директор Товариства, Кривошапка Вячеслав Васильович, на підставі рішення 

Позачергових Загальних Зборів  акціонерів Товариства від 16 вересня 2019 року Протокол № 4. 

 

 

 

       ___________________ В.В. Кривошапка 


