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1. Загальні положення. 
 

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» ( далі - АТ) є новим найменуванням ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ» 

(ідентифікаційний код 03361402), відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства». 

1.2. Цей Статут АТ встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації  АТ. 
1.3. Статут розроблений відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів України, 

Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про 

національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про 

приватизацію майна державних підприємств", а також  іншого чинного законодавства України.  
1.4. Засновником АТ є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано Указом 

Президента України № 1499/99 від 25.11.1999 року.  

1.5. АТ засновано відповідно наказу Державного комітету України по нафті і газу від 11 

березня 1994 р. № 102 шляхом перетворення Державного підприємства по газопостачанню та 

газифікації «Черкасигаз» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України 

"Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 210/93. 

1.6. АТ є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по 

газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та  Відкритого  акціонерного  товариства по 

газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» 

1.7. Організаційно-правова форма АТ - публічне акціонерне товариство. 

1.8.   АТ створене на невизначений строк діяльності. 

            1.9 .  Повна офіційна назва АТ : 
            1.9.1.Українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ». 

            1.9.2.Російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО 

ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «ЧЕРКАССЫГАЗ». 

            1.9.3. Англійською мовою - PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «OF GAS SUPPLYING AND 

GASIFICATION «CHERKASYGAS». 

            1.10. Скорочена назва  АТ : 
            1.10.1. Українською мовою - ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ». 

            1.10.2. Російською мовою - ПАО «ЧЕРКАССЫГАЗ». 

            1.10.3. Англійською мовою - PJSC «CHERKASYGAS». 

1.11. Місцезнаходження АТ: вулиця Громова, будинок 142, місто Черкаси, Україна ,18000 

 

2. Юридичний статус та правоздатність АТ. 
 

            2.1.  АТ є юридичною особою з дати його державної реєстрації. 

             2.2. АТ має  цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність). Цивільна правоздатність  

АТ може бути обмежена лише за рішенням суду.  АТ здійснює свою діяльність керуючись чинним 

законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами (Положеннями) 

АТ та іншими локальними правовими актами внутрішнього регулювання АТ, прийнятими відповідно 

до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що 

не суперечить їх імперативним нормам. 

             2.3. АТ має самостійний баланс, поточний, розрахунковий, валютний та інші рахунки в 

установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, 

штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням, які затверджуються правлінням АТ та реєструються 

(за вимогами законодавства), в установленому чинним законодавством України порядку. 

             2.4. Майно АТ.   

             2.4.1. Майно АТ складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, 

вартість яких відображена в балансі АТ, формується з джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

             2.4.2. На балансі АТ обліковується майно, яке є акціонерною власністю та майно, яке є 

державною власністю та передано АТ в користування. 

             2.4.3.  Майно, яке є державною власністю. 

             2.4.3.1. Джерела формування частки державного майна на балансі АТ.  

До державної частки майна, яке обліковується на балансі АТ, віднесені об'єкти системи 

газопостачання, що є державною власністю, заборонені до приватизації та передані у користування 

АТ згідно чинного законодавства України. АТ приймає майно на баланс до державної частки на 

підставі рішень місцевих органів самоврядування. 
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             2.4.3.2. АТ використовує майно, що не підлягає приватизації, відповідно до чинного 

законодавства України.             

             2.4.3.3. Майно, що є державною власністю і надане АТ в користування, включається до його 

активів. Відчуження і списання цього майна здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

             2.4.3.4. Майно, що є державною власністю і надано в користування АТ, не може бути 

предметом застави, на це майно не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів. 
             2.4.4. Майно, яке є власністю АТ. 

             2.4.4.1.Джерела формування власного майна на балансі АТ.  
Власне майно АТ формується за рахунок: 

 майна та коштів, переданих йому у власність засновниками та акціонерами як вклади 

(внески) до статутного капіталу; 

 майна, майнових прав, коштів, переданих йому засновником, акціонерами або іншими 

особами у власність; 

 доходів та майна, отриманих від власної господарської діяльності; 

 продукції, виробленої АТ у результаті господарської діяльності; 

 надходжень від реалізації продукції, товарів, послуг, а також іншої господарської  

діяльності; 
 кредитів (позичок) банків та інших кредиторів; 
 отриманої орендної плати; 
 доходів за цінними паперами, корпоративними правами; 
 придбання майна іншого підприємства, товариства, організації; 
 капітальних вкладень і дотацій з бюджету; 
 безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій в т.ч. іноземних, 

підприємств і фізичних осіб; 

 іншого майна та майнових прав, набутого на підставах, не заборонених законодавством  
України. 

             2.4.4.2. На підставі права власності, з метою здійснення підприємницької діяльності, АТ має 
право володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, вчиняючи стосовно нього 
будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності АТ, зокрема з продажу, безоплатної передачі, 
дарування, пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, 
матеріальних цінностей або майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб 
юридичним та фізичним особам, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України та цьому Статуту. 
             2.4.4.3. АТ самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім власним майном 
та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. 

             2.4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передане 

йому у користування, несе АТ. 

             2.5. АТ здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного 

законодавства. АТ, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право 

власності на землю та здійснювати цивільно-правові угоди. 

             2.6.  АТ має право у встановленому чинним законодавством порядку: 
             2.6.1.Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-
продажу, підряду, будівельного підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, 
транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, застави, 
договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України та цьому Статуту. 
              2.6.2. Набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, виступати 
позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та в інших судових 
(арбітражних установах), передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами 
України. 

      2.6.3. Представляти свої інтереси в органах державної влади України, установах та 
організаціях інших держав. 
             2.6.4. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому 
числі спільних підприємств, господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, 
сплачувати внески до статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є 
власністю АТ), бути членом громадських організацій , якщо діяльність цих об'єднань відповідає 
інтересам АТ.       
             2.6.5. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні 
підприємства. 

      2.6.6. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для 
зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем 
реєстрації АТ, так і в місцях розташування його філій, відповідно до чинного законодавства. 
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      2.6.7. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-який сфері, пов'язаній 

з предметом його діяльності, з моменту реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності 

відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту та 

користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 
      2.6.8. Самостійно здійснювати експортні та імпортні операції, необхідні для господарської 

діяльності, відповідно до чинного законодавства. 
      2.6.9. Користуватися банківськими позиками, укладати договори овердрафту на домовній чи 

комерційній основі. 

             2.6.10. Залучати інвесторів, зокрема іноземних, розробляти інвестиційні проекти. 
      2.6.11. Розробляти та впроваджувати заходи для правового захисту своїх інтересів, 

господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів. 
      2.6.12. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим 

способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не 
суперечить чинному законодавству. 

      2.6.13. Придбавати продукцію виробничо-технічного призначення, необхідну для його 
діяльності на підприємствах, в роздрібній та оптовій торгівлі, в комісійних магазинах та інших 
організаціях і у фізичних осіб. 

      2.6.14. Випускати власні цінні папери, купувати і продавати власні та інші цінні папери та 

набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України, 

розміщувати їх в Україні та за її межами. 

             2.6.15. Відкривати фірмові, комісійні і комерційні магазини. 
      2.6.16. Залучати до роботи українських та іноземних фахівців. Відряджати за кордон своїх 

фахівців та приймати іноземних для участі у конференціях, семінарах, виставках, аукціонах, торгах, з 
метою навчання, тощо. 

      2.6.17. У відповідності  до чинного законодавства самостійно визначати структуру, штатний 
розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників, порядок надання і тривалість щорічних 
оплачуваних і додаткових відпусток працівникам, встановлювати скорочений робочий день, надавати 
інші пільги тощо для працівників АТ і створюваних ним філій, представництв та дочірніх 
підприємств. 

      2.6.18. Придбавати для соціальних потреб колективу за власні кошти спортивні, культурно-

побутові товари, продукти харчування, медичну техніку, ліки, житло та інше. 

             2.6.19. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 

             2.6.20. АТ має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, 

на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати АТ. Особисті немайнові права 

АТ захищаються відповідно до чинного законодавства України. 

      2.7.  АТ не відповідає за зобов'язаннями держави та державних установ, держава та державні 

установи не відповідають за зобов'язаннями АТ, якщо інше не передбачено законом або договором. 

             2.8. АТ не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за 

зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов' язаних з діяльністю АТ у межах вартості акцій, що їм 

належать. 

             2.9 Управління по експлуатації газового господарства -  філії (відокромлені структурні 

підрозділи,  надалі –УЕГГ) та представництва АТ 

             2.9.1. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій або представництв 

приймається наглядовою радою АТ. 
             2.9.2. Створені АТ УЕГГ та представництва підлягають  реєстрації у встановленому чинним 
законодавством порядку. 

             2.9.3. Створені АТ  УЕГГ не є юридичними особами і діють від імені АТ на підставі 

Положення  про управління по експлуатації газового  господарства – філію АТ. Наглядова рада АТ 

своїм рішенням затверджує Положення про управління по експлуатації газового  господарства  – 

філію АТ та/або зміни до них . 

             2.9.4. На  УЕГГ поширюється та є обов”язковими до виконання дія Статуту та усіх Положень, 

прийнятих загальними зборами  та наглядовою радою АТ. 
             2.9.5. Створені АТ УЕГГ можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які 
належать АТ на правах власності, державним майном, що знаходиться в оперативному управлінні 
АТ. Все майно та кошти відображаються в балансі УЕГГ. 
             2.9.6. УЕГГ можуть мати поточний розрахунковий рахунок та інші рахунки згідно з вказівками 

правління АТ. 

             2.9.7. Створені УЕГГ складають окремі баланси. 

             2.9.8. Створені УЕГГ  несуть повну і необмежену відповідальність по зобов'язаннях АТ. АТ 

несе повну і необмежену відповідальність по зобов'язаннях УЕГГ. 

             2.9.9. Керівництво діяльністю УЕГГ здійснюється особами, що призначаються та 

звільняються /переводяться на іншу посаду/правлінням АТ . 
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             2.9.10. Керівники УЕГГ діють на підставі Положеня про управління по експлуатації газового 

господарства - філію АТ та довіреностей, які видаються (підписуються) головою правління АТ.             

             2.9.11 До складу АТ входять 13 УЕГГ ( філій ).  Перелік УЕГГ викладений  в Додатку № 1 

до Статуту і є його невід’ємною частиною. 

2.10. Дочірні підприємства. 

2.10.1.  Рішення про створення або ліквідацію дочірніх підприємств приймається наглядовою 

радою АТ більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 

2.10.2. Створені АТ дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної 

реєстрації і діють на підставі своїх Статутів, затверджених наглядовою радою АТ. 

2.10.3. За рішенням наглядової ради АТ дочірні підприємства можуть наділятися статутними 

капіталами. 

2.10.4.  Дочірнє підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним 

майном. Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями АТ. АТ не відповідає за 

зобов'язаннями дочірнього підприємства. 

2.10.5. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств здійснюється особами, що 

призначаються наглядовою радою АТ на підставі контрактів терміном на 5 (п’ять) років. Керівник 

дочірнього підприємства здійснює свою діяльність без доручень. 

              2.11. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України 

виступає від імені АТ, зобов'язані діяти в інтересах АТ, добросовісно і розумно та не перевищувати 

своїх повноважень. Якщо члени органу АТ та інші особи, які відповідно до чинного законодавства 

України чи цього Статуту виступають від імені АТ, порушують свої обов'язки щодо представництва, 

вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними АТ. 

             2.12. Якщо одне або декілька положень Статуту втратили юридичну силу або визнані 

недійсними, інші положення Статуту вважаються діючими. Якщо вимоги, встановлені внутрішніми 

положеннями АТ, суперечать Статуту, то вони вважаються недійсними. 

  
3. Мета (цілі), задачі та предмет діяльності АТ. 

 

 3.1 Основною метою (цілями) діяльності АТ є: : виконання комплексу робіт по 

експлуатації систем газопостачання, проектування, будівництва та ремонту газових мереж, у т.ч. за 

замовленнями населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, 

комерційної, фінансової та іншої діяльності, яка дозволена законодавчими актами України, з метою 

розвитку підприємства, в інтересах акціонерів АТ, в соціальних та економічних інтересах трудового 

колективу. 

                                          3.2. Засобами досягнення цілі АТ є : 

 забезпечення сучасних умов транспортування природного газу: 

 організація безперебійного насичення ринку платними послугами та товарами, 

 покращення їх якості; 

 зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції та послуг. 

3.3. Предметом (основними видами) діяльності АТ є :    
3.3.1.  Розподілення та постачання газу, зокрема: 

3.3.1.1. Провадження  господарської діяльності з розподілу природного, нафтового  газу та  

газу (метану) вугільних родовищ шляхом його траспортування розподільними трубопроводами до 

об’єктів промислового, комунально-побутового призначення та населення. 

3.3.1.2. Провадження  господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) 

вугільних родовищ за регульованим тарифом об’єктам промислового, комунально-побутового 

призначення та населення. 
             3.3.1.3. Провадження  господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) 

вугільних родовищ за нерегульованим тарифом об’єктам промислового, комунально-побутового 

призначення та населення. 

             3.3.1.4. Здійснення закупівлі та продажу зрідженого газу об'єктам промислового, 

комунального і побутового призначення та населенню. 

             3.3.1.5. Здійснення транспортування природного,  нафтового газу розподільчими 

трубопроводами до об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення.  
             3.3.1.6. Виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з надійним та безаварійним газопостачанням 

споживачів. 
            3.3.1.7. Організація обліку прийнятого від постачальників і поставленого 
(протранспортованого) споживачам природного газу, контроль за обсягами його використання та 
застосування необхідних заходів по дотриманню режиму газопостачання.        

             3.3.2. Виробництво теплової енергії. 

3.3.2.1. Виробництво теплової енергії, продаж теплової енергії, транспортування теплової 

енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 
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3.3.2.1. Постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності в сфері 

теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоенергоцентралях, когенераційних 

установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). 
3.3.3.   Будівництво. 

3.3.3.1. Розробка перспективних планів розвитку системи газопостачання відповідно до 

комплексного планування та забудови області. 

3.3.3.1. Розроблення містобудівної документації, інженерної інфраструктури населених 

пунктів. 

3.3.3.2. Здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах 

замовника і власними силами. 

3.3.3.3. Здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та 

землерийних робіт. 

             3.3.3.5.Виконання поточних та капітальних ремонтів об'єктів газопостачання, засібів 

електрохімічного захисту, газових приладів, засобів автотранспорту для підприємств та 

індивідуальних замовників. 

             3.3.3.6. Зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж 

інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; 

для звичайних умов, для території з складними інженерно-геологічними умовами).  

             3.3.3.7. Підготовчі роботи;  земляні роботи;  улаштування основ і фундаментів; зведення 

кам’яних конструкцій; зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій; монтаж збірних 

бетонних і залізобетонних конструкцій; монтаж будівель із крупних панелей і об” ємних блоків; 

виготовлення і монтаж дерев'яних конструкцій; виготовлення і монтаж сталевих конструкцій; 

виготовлення і монтаж алюмінієвих конструкцій; захист будівельних конструкцій і споруд від 

корозії; встановлення віконних і дверних блоків; улаштування покрівель; улаштування покриттів, 

гідро-, паро- і теплоізоляції; улаштування звукоізоляції; улаштування сходів; улаштування підлог; 

монтаж санітарно- технічного обладнання будівель і споруд; улаштування зовнішніх мереж водо-, 

теплопостачання і каналізації; улаштування мереж газопостачання; оздоблювальні роботи; 

електротехнічні роботи; улаштування радіотрансляційної та телевізійної мереж; улаштування 

телефонної мережі і споруд зв’язку; благоустрій території забудови; будівництво в особливих 

умовах; здійснення капітальних та поточних ремонтів будівель і споруд; організація контролю якості 

загальнобудівельних робіт та будівництва інженерних мереж; приймання в експлуатацію будівель і 

споруд. 

             3.3.3.8. Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд, улаштування основ  збірних та 

монолітних фундаментів. 

             3.3.3.9. Пусконалагоджувальні роботи паливно-енергетичного комплексу, електротехнічного 

обладнання, систем автоматизованого управління та диспетчеризації, систем водопостачання і 

каналізації, систем опалювання, котелень, теплопунктів; приладів обліку теплоносіїв, технологічного 

обладнання, систем вентиляції та кондиціонування повітря, об'єктів комунального господарства, 

приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем, систем вентиліції та кондиціонування повітря, 

теплотехнічного обладнання. 

             3.3.3.10. Здійснення будівництва у звичайних умовах та на території зі складними інженерно- 

геологічними умовами. 

             3.3.3.11. Пусконалагоджувальні роботи електротехнічного обладнання та комплексів 

катодного захисту. 

             3.3.3.12.Виконання пусконалагоджувальних робіт на газифікованих промислових, 

сільськогосподарських, комунально-побутових і приватних об'єктах. 

             3.3.3.13. Монтаж інженерних споруд . 

             3.3.3.14. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем:  

- газопостачання високого, середнього та низького тиску, газорегуляторні пункти (ГРП)) та установки 

(ГРУ), шафові регуляторні пункти (ШРП) та будинкові регулятори тиску газу (БРТГ);  

- водопостачання внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикового, групового і локального;  

- каналізації дощової, побутової та  виробничої; 

-  водопостачання та каналізації;  

- опалення та гарячого водопостачання, електропостачання і електроосвітлення; 

-  зв'язку, радіо,телебачення і  інформаційних систем; 

-  автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів. 

             3.3.3.15. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання:    

- газопостачання та газообладнання;  

- опалення, водопроводу та каналізації;  

- опалення і гарячого водопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря;  

- електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення; зв'язку, радіо,телебачення,  

інформаційних систем автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів. 
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             3.3.3.16. Монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних 

систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для 

добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для 

текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального 

призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та 

контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної 

та охоронної сигналізації, антен), апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для 

запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного устаткування, 

контрольно - вимірювальної апаратури. 

             3.3.3.17. Монтаж комплексів електрохімічного захисту газопроводів від корозії.  

             3.3.3.18. Монтаж технологічного устаткування паливно-енергетичного комплексу, об'єктів 

комунального господарства, об'єктів водопостачання і каналізації, електротехнічного обладнання,     

об'єктів зв' язку, сигналізації та комунікацій, приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем, 

систем вентиляції та кондиціонування повітря, теплотехнічного обладнання. 

             3.3.3.19. Поопераційний контроль за будівництвом об'єктів газопостачання відповідно до 

БНіП та Правил безпеки в газовому господарстві. 

             3.3.3.20. Контроль за якістю ізоляційних робіт. 

             3.3.3.21 . Здійснення пуску газу до об'єктів нової (повторної) газифікації. 

             3.3.3.22. Приєднання  та підключення  об’єктів газопостачання (газоспоживання) замовника  

до газорозподільних мереж (на підставі договору на приєднання). 

             3.3.3.23. Підготовка та видача довідок котельним, промисловим підприємствам, організаціям 

для отримання дозволу на використання природного газу як головного виду палива. 

             3.3.3.24. Ремонт та будівництво водопровідних мереж. Встановлення вузлів обліку витрат 

води. 

             3.3.3.25. Будівництво димових та вентиляційних каналів. 

             3.3.3.26. Надання на договірній основі послуг по продажу, установці, ремонту та заміні, 

введенню в дію та експлуатацію у встановленому порядку газових та побутових лічильників усіх 

типів, внесених до державного реєстру України і дозволених до використання, що є у власності АТ, а 

також тих, що придбані замовниками (споживачами). 

             3.3.3.27. Будівництво, фінансування будівництва автозаправних станцій по заправці 

зрідженим та стиснутим газом та отримання ліцензій на даний вид послуг. 
3.3.4. Проектувальні роботи, обстеження. 

3.3.4.1. Вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та 

огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж. 

3.3.4.2. Проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для 

звичайних умов, для території з складними інженерно-геологічними умовами (підроблювальні 

території). 

             3.3.4.3. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель 

та споруд, будівель та споруд промислових підприємств (безкранових), інженерних споруд, для 

комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв' язку та енергопостачання), 

підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, 

тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних 

пристроїв. 

             3.3.4.4. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд: газопостачання та 

газоустаткування; водопроводу та каналізації, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря; 

електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і засобів контрольно- 

вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем. 

             3.3.4.5. Проектування зовнішніх інженерних мереж систем і споруд газопостачання високого, 

середнього та низького тиску водопостачання, каналізації, електропостачання та електрообладнання. 

             3.3.4.6. Проектування систем теплогазопостачання, інших інженерних мереж і об'єктів 

промислового та цивільного призначення. 

             3.3.4.7. Розроблення спеціальних розділів проектів: охорони праці; антикорозійного захисту; 

проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт. 

             3.3.4.8. Розроблення спеціальних розділів проектів, оцінка впливу на навколишнє середовище 

(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт). 

             3.3.4.9. Технологічне проектування об'єктів паливно-енергетичного комплексу, об'єктів 

комунального господарства, об'єктів водопостачання і каналізації, приладів і засобів контрольно- 

вимірювальних систем. 

             3.3.4.10.  Погодження проектів за раніше виданими технічними умовами. 

             3.3.4.11. Участь у прийомі до експлуатації об'єктів газопостачання. 



 

9 

             3.3.4.12. Рівні відповідальності надійності будівель та споруд, види та умови будівництва 

об'єкту проектування (звичайні умови, території зі складними інженерно-геологічними умовами). 

             3.3.4.13. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва. 

             3.3.4.14. Виконання функцій розробника у проектуванні інженерних систем, технічний нагляд 

за будівництвом інженерних систем. 

             3.3.4.15.Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій , будівель, споруд та 

інженерних мереж. Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд 

та інженерних мереж (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із 

застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об' єктах і у лабораторіях). 

             3.3.4.16. Виконання функцій генерального підрядника у будівництві інженерних систем. 

             3.3.4.17. Виконання функцій замовника з будівництва та проектування об'єктів цивільного та 

соціально- побутового призначення. 

             3.3.4.18. Розробка проектів та виконання робіт по розвитку систем газопостачання міста та по 

капітальному ремонту газових мереж та споруд на них. 

             3.3.4.19. Видача технічних умов на розробку проектів по газопостачанню населенню, 

промисловим та комунально-побутовим організаціям, приватним організаціям. 

             3.3.4.20. Видача на домовній основі інформації з питань газифікації районів, селищ, окремих 

об'єктів та обсягів газифікації. 

3.3.4.21. Здійснення реєстрації ордерів під усі види земельних робіт. 

            3.3.4.22. Паспортизація та інвентаризація будівель та споруд.   

3.3.5. Метрологічні послуги. 

3.3.5.1. Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду - 

вимірювання параметрів потоку, витрати, об'єму речовин; вимірювання тиску, вакуумні 

вимірювання; температурні та теплофізичні вимірювання, фізико-хімічні вимірювання. 

3.3.5.1. Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду - 

геометричних величин, електричних та магнітних величин на лінійних частинах газопроводів та 

електрообладнанні. 

3.3.5.2. Вимірювання, пов'язані з технологічними процесами підприємств. 

3.3.5.3. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового 

процесу. 

3.3.5.4. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 

підприємствах. 

3.3.5.5. Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря для підприємств. 

3.3.5.6. Діагностика дієздатності газовикористовуючого та газозберігаючого обладнання та 

трубопровідних конструкцій. 

3.3.5.7. Електротехнічні вимірювання при монтажі, налагодженні, експлуатації, ремонті 

електричних мереж, електрообладнання. 

3.3.5.8. Вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при будівництві, 

монтажі, обслуговуванні газопроводів та споруд на них. 

3.3.5.9. Вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при комплексному 

приладному обстеженні газопроводів. 

3.3.5.10. Інші електротехнічні вимірювання та випробовування. 

3.3.5.11. Повірка контрольно-вимірювальних приладів газового господарства. 

3.3.5.12. Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів. 

3.3.5.14. Роботи,  пов’язані з технічним обслуговуванням, ремонтом і повіркою  промислових 

та побутових сигналізаторів газів, течеошукачів газів. 

             3.3.5.15. Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням, ремонтом і повіркою  промислових 

та побутових лічильників газу, перетворювачів, коректорів, обчислювачів тощо. 

3.3.6. Небезпечні роботи.   

             3.3.6.1.Виконання робіт підвищеної небезпеки: роботи з небезпечними речовинами 

(природний газ, пропан-бутан, дизельне паливо, кисень, ацетилен). Налагодження, експлуатація, 

ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, 

зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (природний газ, пропан-бутан, дизельне 

паливо, кисень, ацетилен). 

3.3.6.2. Зберігання, експлуатація балонів, ємностей (автоцистерн і стаціонарних посудин, що 

працюють під тиском до 1,6 МПа) зі зрідженим газом (пропан-бутан), їх заповнення, спорожнення (у 

тому числі наповнення автомобільних балонів зрідженим газом (пропан-бутан). Ремонт (без 
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застосування зварювання) балонів, автоцистерн та ємностей зі зрідженим газом (пропан-бутан). 

Зберігання та  експлуатація балонів зі зрідженими газами (кисень, ацетилен). 

3.3.6.2. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах. 

3.3.6.3. Роботи, пов'язані з підготовкою автоцистерн, балонів і ємностей до зливу-наливу 

небезпечних речовин (зріджений газ пропан-бутан), злив з резервуарів нафтопродуктів. 

3.3.6.4. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки: електроустановки до 1000В та 

електрообладнання. Робота на діючому електрообладнанні до та понад 1000 в. 

3.3.6.5. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки: посудини, що працюють під тиском 

понад 0,07 Мпа. 

             3.3.6.7. Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки, яке обчислюється на балансі 

АТ:водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; підйомні споруди 

(автомобільні крани, електротельфери, кран-балки електричні, талі механічні, гідравлічні 

підйомники); електроустаткування та електрообладнання; технологічні транспортні засоби; 

зварювальне обладнання, обладнання для газоплазменої обробки металів. 

             3.3.6.8. Виконання робіт підвищеної небезпеки - огляд (крім первинного та позачергового 

у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) та гідравлічні випробування 

посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; балонів сталевих зварних для зріджених 

вуглеводневих газів (пропану, бутану та їх сумішей), об'ємом до 50л на тиск до 1,6 МПа; балонів 

сталевих зварних, які встановлюються як витратні ємності для зріджених вуглеводневих газів 

(пропану, бутану та їх сумішей), що використовуються як паливо для автомобілів. 

             3.3.6.9. Виконання робіт підвищеної небезпеки - огляд (крім первинного та позачергового у 

разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) , випробування (гідравлічні із 

застосуванням води) неруйнівні (візуально-оптичні, ультразвукові, магнітопорошкові, радіаційні), 

руйнівні (механічні випробування, вимірювання твердості), експертне обстеження (технічне 

діагностування) наступного обладнання: посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (крім 

огляду балонів); обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і 

зрідженим газом, споруд на них та газокористувального обладнання (крім огляду та експертного 

обстеження). 

              3.3.6.10. Зварювальні, газополум'яні, паяльні та вогневі роботи. 

              3.3.6.11. Роботи в охоронних зонах ліній електропостачання, діючих газопроводів, а також 

споруд на них. 

3.3.6.12. Роботи з використанням ручних електро-, пневмомашин та інструментів. 

             3.3.6.13. Механічна обробка металів. 

             3.3.6.14. Виконання робіт підвищеної небезпеки - випробування: неруйнівний контроль 

(візуально- оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітнопорошковий); руйнівний контроль 

(механічні випробування, вимірювання твердості); технічне діагностування; технічний огляд 

трубопроводів систем газопостачання, котлів парових та водогрійних, посудин, що працюють під 

тиском, трубопроводів пари та гарячої води. 

             3.3.6.15. Використання скловати, шлаковати, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових та 

бакелітових матеріалів. 

             3.3.6.16. Застосування лакофарбних покриттів, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, 

полімерних композицій, роботи з нанесення антикорозійного покриття. 

             3.3.6.17. Обстеження, ремонт та чищення димоходів та вентиляційних каналів. 

             3.3.6.18. Роботи в колодязях,. траншеях, котлованах, замкненому просторі (ємностях). 

             3.3.6.19. Земляні роботи, які виконуються на глибині понад 2-х метрів або в зоні 

розташування підземних комунікацій. 

             3.3.6.20. Роботи на висоті, в тому числі з механічними підйомниками. Стропальні роботи. 

             3.3.6.21. Будівництво, монтаж та демонтаж будинків, а також відновлення та укріплення їх 

аварійної частини. 

             3.3.6.22. Вантажно-розвантажні роботи за допомогою машин та механізмів. 

             3.3.6.23. Управління тракторами та самохідними технологічними засобами. 

             3.3.6.24. Проведення посвідчення, випробування та ремонтів вантажопідіймальних машин та 

механізмів. 

             3.3.5.25. Виконання робіт щодо ідентифікації та декларування об'єктів підвищеної небезпеки. 

             3.3.6.26. Обслуговування, експлуатація, ремонт, капітальний ремонт вибухозахищеного 

електрообладнання. 

             3.3.6.27. Технічний огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного 

строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних кранів та підйомників (крани мостові 
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електричні в/п до 10 т;  крани стрілові самоходи в/п до 22,5т;   талі до 3т;   підйомники (автовишки) 

в/п   до  0,3т. 

             3.3.6.28..Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, зберіганням, перевезенням, 

придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів. 

             3.3.6.29. Атестація робочих місць щодо умов праці: шкідливі хімічні сполуки, пил, вібрація, 

шум, мікроклімат, атмосферний тиск, освітлення. 

             3.3.6.30. Аудит охорони праці. 

3.3.7. Виробнича діяльність. 

3.3.7.1. Виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів та обладнання. 

3.3.7.1. Випуск та реалізація товарів народного споживання, зокрема запчастин до газових 

приладів та устаткування. 

3.3.7.2. Конструювання та пошиття спеціального фірмового одягу для потреб підприємства та 

за  замовленнями  сторонніх організацій. 

3.3.7.3. Виконання робіт щодо сервісного обслуговування газового обладнання котельних, а 

також послуг щодо організації технічного обслуговування та ремонту систем газопостачання 

котельних у повному обсязі. 

3.3.7.4. Ливарне виробництво. 

3.3.7.5. Виготовлення поліграфічної продукції для внутрішніх потреб та за замовленнями 

юридичних і фізичних осіб. 

3.3.7.6. Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що 

відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству 

3.3.8. Освіта. 

3.3.8.1. Проведення навчання та надання послуг для отримання професійної освіти, 

пов'язаного з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників. 

3.3.8.1. Проведення підготовки і перевірка знань робітників та інженерно-технічного 

персоналу згідно «Правил безпеки систем  газопостачання України» . 

3.3.8.2. Проведення підготовки і перевірка знань посадових осіб та фахівців з питань охорони 

праці. 

3.3.8.3. Підготування і атестація електрогазозварювальників. 

3.3.8.4.  Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації у навчальному центрі 

при підприємстві з правом видачі свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, 

відповідно до ліцензії та посвідчення про одержану професію робітників та спеціалістів, зайнятих 

будівництвом, налагодженням та експлуатацією систем газопостачання, влаштуванням, оглядом 

вентиляційних  каналів та димохідних пристроїв, виконанням зварювальних та газонебезпечних 

робіт, а також спеціалістів інших підприємств, відповідальних за безпечну експлуатацію газового 

господарства. 

3.3.8.6. Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення 

кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим статутом. 

3.3.8.7. Лекційна діяльність. 

3.3.8.8. Підготовка молодих спеціалістів в учбових закладах з оплатою їх навчання та 

виплатою стипендії. 

3.3.8.9.  Надання послуг з дошкільного виховання. 

3.3.8.10. Діяльність в галузі проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів. 

3.3.9. Операції з нерухомістю. 
3.3.9.1. Експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових 

територій, надання комунальних послуг. 
3.3.9.1. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та 

суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-
побутового призначення, соціальної сфери (об'єкти побутового обслуговування населення, бази 
відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів. 

3.3.9.2. Організація операцій з нерухомістю, в тому числі  підготовка до продажу або здавання 

під найм нерухомості. 

3.3.9.3. Купівля та продаж нерухомості, житлових і промислових будівель, виробничого 

обладнання. 

3.3.9.4. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб. 

3.3.9.5. Здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, 

невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним 

особам. 

3.3.9.6. Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні 

нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення. 
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3.3.9.7. Управління нерухомістю. 

3.3.9.8. Купівля та продаж, оренда земельних ділянок. 

3.3.9.9. Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення. 

3.3.9.10. Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання). 

3.3.10. Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у 

тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та 

торгово-посередницька діяльність). 

3.3.10.1. Оптова торгівля, інші види оптової торгівлі. 

3.3.10.1. Роздрібна торгівля,  роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не 

віднесеними до інших групувань. 

3.3.10.2. Товарообмінні (бартерні) операції. 

3.3.10.3. Дилерська та брокерська діяльність. 

3.3.10.4. Здійснення вексельних форм розрахунків. 

3.3.10.5. Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання. 

3.3.10.6. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг 

населенню. 

3.3.10.7. Роздрібна та оптова торгівля через власні торгівельні заклади. Відкриття та 

утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва 

та інших виробництв. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. 

3.3.10.8. Заправка державних і приватних автомобілів зрідженим газом (роздрібна торгівля). 

3.3.10.9. Оптова та роздрібна торгівля легковими, вантажними автомобілями, спеціальною 

землекопною та іншою технікою. 

3.3.11. Фінансово-економічна діяльність. 

3.3.11.1. Розробка та узгодження, в передбаченому чинним законодавством порядку, цін та 

тарифів на надані послуги. 

3.3.11.1. Впровадження до виробництва досягнень науки, техніки, передових методів та 

наукової організації праці в газовому господарстві, механізації та автоматизації виробництва, що 

направлені на покращення обслуговування населення, захист навколишнього середовища та 

поліпшення рівня рентабельності підприємства. 

3.3.11.2. Сприяння залученню іноземних інвестицій. 

3.3.11.3. Створення спільних підприємств в різних галузях економіки. 

3.3.11.4. Інвестиційна та холдингова діяльність. 

3.3.11.5. Діяльність з управління іншими підприємствами. 

3.3.11.6. Випуск та придбання цінних паперів, здійснення з ними операцій на біржовому та 

позабіржовому ринку. 

3.3.11.7. Здійснення угод купівлі-продажу на товарних біржах, вкладення капіталу в цінні 

папери та нерухомість на фондових біржах. 

3.3.11.8. Посередницька діяльність. 

3.3.11.9. Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс, фінансово-економічний консалтинг. 

3.3.11.10. Придбання нематеріальних активів (патентів, ноу-хау, товарних знаків), їх розробка 

і реалізація, надання консультаційних послуг. 

3.3.11.11. Надання фінансових послуг, надання в борг або заставу власних грошових коштів 

та позики, матеріальних ресурсів, надання працівникам АТ, при необхідності, безпроцентної позики 

на зворотній основі. 

3.3.11.12. Зовнішньоекономічна діяльність у будь-якій сфері, пов'язана з діяльностю АТ. 

3.3.12. Транспортно-експедиційні послуги. 

3.3.12.1. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, 

послуг з міжнародних вантажних перевезень. 

3.3.12.1. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту. 

3.3.12.2. Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні 

перевезення; 

3.3.12.3. Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту. 

3.3.12.5. Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний 

та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок. 

3.3.12.6. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту. 

             3.3.12.7. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрішньодержавному, 

міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі зрідженого 

газу. 

3.3.12.8. Перевезення небезпечних вантажів по території України. 

3.3.12.8. Оренда автомобілів, інших наземних транспортних засобів та устаткування. 
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3.3.13.  Діяльність, пов'язана з автотранспортними засобами. 
3.3.13.1. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в 

органах ДАІ. 
3.3.13.1. Переобладнання транспортних засобів для роботи на газовому паливі, виготовлення 

окремих вузлів та деталей до них. 
3.3.13.2. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: 

механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт 
автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення. 

3.3.13.3. Створення та утримання станцій технічного обслуговування автомототранспорту, 
послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок. 

3.3.13.4. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, 

в тому числі номерних. 

3.3.13.5. Організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій. 
3.3.14.  Громадське харчування: 
3.3.14.1. Відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського 

харчування, постачання готової іжі. 
3.3.14.1. Діяльність їдалень на підприємствах і в установах. 
3.3.14.2. Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням. 

3.3.14.3. Організація і утримання фірмових магазинів, кафе, їдалень, барів, салонів, торгових 

мереж для продажу товарів власного та іншого виробництва. 
3.3.15.  Інформатика та комп'ютеризація. 
3.3.15.1. Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного 

профілю та надання доступу до них. 
3.3.15.1. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування. 
3.3.15.2. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у 

галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій. 
3.3.15.3. Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та 

апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв' язку. 
3.3.15.4. Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків 

даних та надання доступу до них на комерційній основі. 

3.3.16.  Юридичні послуги. 
3.3.16.1. Управління підприємствами. 
3.3.16.1. Надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв 

(позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру. 
3.3.16.2. Здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх 

інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами,  
юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. 

3.3.16.3. Надання юридичної допомоги. 

3.3.16.4. Здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної 

діяльності. 
3.3.16.5. Надання інших послуг юридичного характеру. 

3.3.17.  Інші види діяльності. 

3.3.17.1. Збирання металобрухту, утилю, в т.ч. брухту кольорових металів. 

3.3.17.1. Використання радіохвиль для внутрішніх потреб на території Черкаської області. 

3.3.17.2. Організація оздоровлення та відпочинку робітників та їх сімей на спеціалізованих 

базах відпочинку. 

3.3.17.3. Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг. 

3.3.17.4. Господарська діяльність, пов'язана з фізкультурно - оздоровчою та спортивною 

роботою. 

3.3.17.5. Інформаційна та рекламна діяльність. 

3.3.17.6. Здійснення ліцензування та сертифікації різних видів діяльності та послуг на засаді 

законодавчих вимог. 
3.3.17.8. Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України. 

3.4.  Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що 

виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших 

держав, є дійсними. 

3.4.  Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до чинного законодавства 

України підлягають ліцензуванню, АТ здійснює після отримання в установленому порядку 

спеціальних дозволів (ліцензій). 

3.6. Окремі види робіт, які вимагають від виконавця спеціальних знань і допусків до 

роботи, пов'язаної з державною таємницею України, виконуються особами, що підготовлені в 
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певному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці 

відповідної форми.  

Захист державної таємниці України здійснюється відповідно до вимог 

Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання. 
 

4. Статутний капітал АТ. 
 

4.1.  Статутний капітал АТ становить 35 466 579,25 грн (тридцять п'ять мільйонів чотириста 

шістдесят шість  тисяч п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 25 копійок) . 

4.2. Статутний капітал поділено на 141 866 317 шт. простих іменних акцій номінальною 

вартістю 0,25 грн. кожна. 

4.3. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. 

Рішення про зміни (збільшення або зменшення) статутного капіталу АТ приймається в порядку, 

встановленому чинним законодавством України,  цим Статутом та Законом України «Про акціонерні 

товариства». 

4.4. Розмір статутного капіталу після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути 

збільшений шляхом: 

4.4.1. Залучення додаткових внесків за допомогою розміщення додаткових акцій існуючої 

номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку та чинним законодавством України. 

4.4.2. Без залучення додаткових внесків, шляхом підвищення номінальної вартості раніше 

розміщених АТ акцій за рахунок реінвестиції дивідендів або за рахунок спрямування прибутку до 

статутного капіталу. 

4.5. АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках: 

 якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу; 

 у разі наявності викуплених товариством власних акцій; 

 залучення додаткових внесків для покриття збитків. 

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом: 

 зменшення номінальної вартості акцій; 

 зменшення кількості акцій за рахунок викупу частини акцій у їх власників з метою 

анулювання цих акцій. 

4.7. АТ в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку і чинним законодавством України, має право викупити власні акції у акціонерів з метою: 

 подальшого продажу; 

 розповсюдження між працівниками; 

 анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу або підвищення  

номінальної вартості решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал відповідно до чинного 

законодавства. 

Акції, викуплені АТ у акціонерів повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше 

одного року, протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на 

Загальних зборах проводиться без урахування придбаних АТ власних акцій. 

4.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу правління протягом 30 

днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не 

забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 

4.9.  Кредитор, вимоги якого до АТ не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 

днів після надходження йому повідомлення, може звернутися до АТ з письмовою вимогою про 

здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір АТ: 

 забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, 

дострокового припинення; 

 виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між 

товариством та кредитором. 

4.10. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до АТ з 

письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від АТ вчинення додаткових дій щодо 

зобов'язань перед ним. 

4.11. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення 

цих змін до державного реєстру. 
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5. Цінні папери АТ. 
 

5.1. АТ випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного 

капіталу та проводить реєстрацію випуску акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

5.2. Облік цінних паперів АТ здійснюється згідно з законодавством про Національну 

депозитарну систему. Наглядова рада згідно з законодавством про Національну депозитарну систему 

обирає особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери АТ - депозитарій. 

5.3. Зведений обліковий реєстр власників акцій та переліки власників акцій надає особа, що 

здійснює облік прав власності на цінні папери АТ - депозитарій, згідно з законодавством про 

Національну депозитарну систему. 

5.4. АТ не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за 

акціями, що належать одному акціонеру. 

5.5. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні 

папери АТ. 

5.6. Акції АТ можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. АТ зобов'язане пройти 

процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі. 

5.7.  АТ не має права приймати в заставу власні цінні папери. 

             5.8. Емісія цінних паперів . 

5.8.1. Додаткові випуски акцій без реєстрації попередніх випусків вважаються недійсними. 

5.8.2.  АТ може здійснювати розміщення акцій тільки за рішенням загальних зборів. 

5.8.3.  АТ може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. 

5.8.4. Акціонери мають переважне право на придбання акцій процесі приватного розміщення 

акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. 

АТ в строки, визначені чинним законодавством, рекомендованим листом повідомляє кожного 

акціонера про можливість реалізації переважного права. 

5.8.5. АТ не має права розміщувати жодну акцію за ціною, що є  нижчою за її номінальну 

вартість. 

5.8.6.  АТ здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не 

нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків розміщення 

акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства. 
5.8.7. Під час проведення додаткових випусків акцій (емісій), строки та порядок проведення 

емісії, дії емітента, порядок оплати акцій інвесторами, фізичними і юридичними особами 
визначаються протоколом про випуск акцій, який має бути складений з урахуванням вимог 
законодавства про Національну депозитарну систему та затверджений загальними зборами 
акціонерів АТ. 

5.8.8. АТ може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням 

Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості 

активів АТ приймається загальними зборами. 

5.8.8.1. Загальними зборами можуть встановлюватися обмеження або заборона на форму 

оплати цінних паперів. Обмеження або заборона на оплату акцій грошовими коштами не 

дозволяється. 

5.8.8.2.  Рішення про залучення незалежного суб'єкта оціночної діяльності приймається 
наглядовою радою АТ. 

5.8.8.3. Оплата акції АТ за згодою між АТ та інвесторами, може здійснюватися майновими 
внесками: будинками, спорудами, обладнанням, матеріальними цінностями, цінними паперами (за 
винятком боргових емісійних цінних паперів емітентом яких є набувач та векселів), правами 
користування землею, водою, природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також 
іншими відчужуваними майновими правами, що мають грошову вартість - якщо такі внески не 
протирічать чинному законодавству України та така можливість передбачена протоколом про випуск 
акцій і проспектом емісії. 

5.8.8.4. Грошова оцінка майна, яке вноситься як плата за цінні папери, здійснюється 
незалежним оцінювачем за рахунок інвестора на день сплати, згідно чинного законодавства про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та повинна відповідати ринковій 
вартості цього майна. 
             5.8.8.5. Ринкова вартість майна, яке вноситься як плата за цінні папери, затверджується 
рішенням наглядової ради. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 % від 
вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від 
визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується. 
             5.8.8.6. Якщо оплатою за акції є майно, що надається АТ у користування, розмір внеску і, 
відповідно, доля акціонера визначаються із орендної плати, розрахованої на строк користування та 
узгодженної з наглядовою радою АТ. 
             5.8.8.7. При розміщенні додаткових акцій АТ укладається з набувачем акцій цивільно-
правовий договір на придбання акцій. 
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             5.8.8.8. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів АТ шляхом взяття на себе 
зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг. 
             5.8.8.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій загальними зборами, 
розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються 
відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються 
загальними зборами. 
             5.8.8.10. У випадку відмови від додаткового випуску акцій отримані кошти або інші 
матеріальні цінності повертаються особам, що підписалися на акції не пізніш як через 30 днів з 
моменту прийняття відповідного рішення. 
             5.8.8.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в 
порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. 

5.8.8.12. Зміни вартості матеріальних цінностей та майнових прав, внесених до статутного 

капіталу як оплата за акції, не впливають на розмір частки акціонера. 

5.9. Викуп АТ власних цінних паперів. 
5.9.1. АТ має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів оплачені ними акції 

за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні загальних 
зборів та регулюється законодавством про Національну депозитарну систему.  
             Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 

 порядок викупу (пропорційний чи визначеної кількості в окремих акціонерів за їх згодою), 

що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 

 дата початку викупу акцій; 

 дата закінчення викупу акцій; 

 строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може 

перевищувати 1 (одного) року; 

 строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим, ніж 3 (три) місяці з моменту 

придбання акцій; 

 ціна викупу (або порядок її визначення), ціна викупу акцій не може бути меншою за їх 

ринкову вартість, визначену відповідно діючого законодавства; 

 дії АТ щодо викуплених акцій (анулювання або продаж). 
5.9.2. Не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється 

придбання акцій, АТ в особі голови правління має повідомити акціонерів про рішення загальних 
зборів щодо викупу акцій. Повідомлення має містити таку інформацію: 

 найменування і місцезнаходження АТ; 

 типи (класи) акцій, що викупляються; 

 ціна викупу; 

 форма і строк оплати акцій; 

 офіційно встановлена дата початку викупу акцій; 

 офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій. 

  До повідомлення додається спеціальна форма (форми) для письмової заявки від акціонера на 

продаж АТ належних йому акцій. 

5.9.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в 

окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) 

акціонерів, у яких викуповуються акції та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів. 

5.9.4. Доведення до відома акціонерів інформації про викуп акцій здійснюється шляхом 

надсилання рекомендованих листів на підставі переліку акціонерів АТ, які мали право на участь у 

загальних зборах, на яких прийнято рішення про придбання акцій. Перелік (реєстр) складається 

особою, що здійснює облік прав власності на акції АТ у порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України. 
 У разі, якщо у переліку акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення 

надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень 
акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і 
клієнтом. 

5.9.5. Акціонер - власник акцій тих типів (класів), щодо яких прийнято рішення про викуп 

вправі в установлений строк направити АТ заповнену письмову заявку. 

 Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або 

надається безпосередньо за адресою АТ. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за 

якими АТ має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Датою надання заявки 

вважається дата отримання її АТ. 

5.9.6.   Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству не відкликається. 

5.9.7. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. 

5.9.8.  АТ зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) 

пропозицію (оферту) про викуп акцій за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів. 
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5.9.9. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від 

акціонерів на продаж акцій має: 

 затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості 

акцій, що придбаються у кожного акціонера; 

 зобов'язати АТ в особі голови правління укласти договір купівлі-продажу акцій з кожним 

акціонером. 

5.9.10. Укладання договору купівлі - продажу акцій та оплата за акції здійснюються АТ за 

умови повної ідентичності особистих даних акціонера - власника акцій інформації з реєстру 

власників іменних цінних паперів, отриманого від особи, що здійснює облік прав власності на акції 

АТ. Питання забезпечення особи, що здійснює облік прав власності на акції, передбаченою 

законодавством про депозитарну систему України інформацією, вирішується акціонером - власником 

акцій що викупаються, самостійно і за власний рахунок. 

5.9.11.  АТ не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі - продажу акцій у 

зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної інформації для 

ідентифікації акціонера - власника акцій, рішення про викуп яких прийнято, що унеможливлює 

перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь АТ. 

5.9.12.  Викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та 

визначення кворуму загальних зборів. АТ повинно протягом 1(одного) року з моменту викупу 

продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким 

було передбачено викуп товариством власних акцій. 

5.9.13. Ціна продажу викуплених АТ акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, 

визначену відповідно до діючого законодавства. 

5.9.14. АТ не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо: 

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

Закону «Про акціонерні товариства»; 

 АТ є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; 

 власний капітал АТ є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та 

розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю або 

стане меншим внаслідок такого викупу. 

5.9.15. АТ не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій АТ без їх анулювання, 

якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою, ніж 80 % 

статутного капіталу. 

5.9.16.  АТ має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, 

цінні папери за згодою чи вимогою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом 

емісії таких цінних паперів. 

5.10. Обов'язковий викуп АТ власних акцій. 

5.10.1.  Кожний акціонер АТ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу АТ 

належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти 

прийняття загальними зборами рішення про: 

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

 вчинення АТ значного правочину; 

 зміну розміру статутного капіталу АТ. 

5.10.2.  Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу 

належних їм акцій складається на підставі протоколів реєстраційної комісії та лічильної комісії з 

підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийняте рішення, що стало 

підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 

5.10.3.   Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена на 

засадах незалежної оцінки відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність, в порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства». 

 Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в 

установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийняте 

рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Умови договору про 

обов'язковий викуп акцій повинні бути єдині для всіх акціонерів. 

Рішення про залучення суб'єкту оціночної діяльності приймається наглядовою радою. 

5.10.4. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою 

для вимоги обов' язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає 

АТ письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені: 

 прізвище (найменування); 

 місце проживання (місцезнаходження); 

 кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. 
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5.10.5. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або 

надається безпосередньо за адресою АТ. Датою надання заявки вважається дата отримання її АТ. 

5.10.6. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, АТ 

в особі голови правління укладає з акціонером договір купівлі-продажу акцій та здійснює оплату 

акцій. 

5.10.7. Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права власності на акції, 

обов' язкового викупу яких він вимагає. Укладання договору купівлі - продажу акцій та оплата за 

акцій здійснюються АТ за умови повної ідентифікації особистих даних акціонера - власника акцій - 

інформації з переліку акціонерів, отриманого від особи, що здійснює облік прав власності на акції 

АТ. 

5.10.8.  АТ не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі - продажу акцій у 

зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної інформації, 

передбаченої чинним законодавством про депозитарну систему України, для ідентифікації акціонера 

- власника акцій, який вимагає обов'язкового викупу акцій, що унеможливлює перереєстрацію прав 

власності на придбані акції на користь АТ. 

5.10.9. Питання своєчасного забезпечення особи, що здійснює облік прав власності на акції, 

передбаченою законодавством про депозитарну систему України особистою інформацією акціонера 

вирішується акціонером - власником акцій, що викупаються, самостійно і за власний рахунок. 

5.10.10. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в 

межах строків, встановлених законодавством, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 

5.10.11. За невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій (крім обставин, які 

обумовлені в п. 5.10.8.) АТ несе відповідальність згідно чинного законодавства. 

5.11.  Викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та 

визначення кворуму загальних зборів. АТ повинно протягом року з моменту викупу продати 

викуплені АТ акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено 

викуп АТ власних акцій. 

5.12.  Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену 

відповідно діючого законодавства 

5.13.  АТ може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням 

наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості 

активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів. 

            5.14. Придбання значного та контрольного пакета акцій АТ. 

5.14.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням 

кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків 

простих акцій АТ (значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше, ніж за 30 днів до дати придбання 

відповідного пакета акцій подати АТ письмове повідомлення про свій намір, повідомляє про це 

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та кожну фондову біржу, на 

якій АТ пройшло процедуру лістингу та опубліковує повідомлення в офіційному друкованому органі 

згідно вимог чинного законодавства. 

5.14.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій АТ, з урахування 

кількості акцій, які належали їй та її афілійованим особам, стала власником більш ніж 50 відсотків 

простих акцій АТ (контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана 

запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції АТ шляхом надсилання публічної 

невідкличної пропозиції на ім'я наглядової ради або правління та повідомляє про це Національну 

комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та кожну фондову біржу, на якій АТ 

пройшло процедуру лістингу. 

5.14.3. Наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання невідкличної пропозиції від 

особи /осіб/, яка придбала контрольний пакет акцій, повинна надіслати зазначену пропозицію 

кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на дату отримання 

пропозиції. 

5.14.4. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про: 

 особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства,  

та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, 

тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб; 

   запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення (ціна акцій не може бути 

меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства; 

 строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо 

придбання акцій (строк має становити від 30 до 120   днів з дати надходження пропозиції); 

 порядок оплати акцій, що придбаваються. 
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5.14.5. Протягом строку, визначеного в пропозиції, акціонер, який має намір реалізувати 

зазначене право, подає АТ письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають 

бути зазначені: 

 прізвище (найменування); 

 місце проживання (місцезнаходження); 

 кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. 

5.14.6. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або 

надається безпосередньо за адресою АТ. Датою надання заявки вважається дата отримання її АТ. 

5.14.7. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна укласти з акціонером, який прийняв 

пропозицію договір купівлі-продажу акцій та сплатити вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у 

пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні 

для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права 

власності на його акції. 

5.14.8. Укладання договору купівлі - продажу акції та оплата за акцій здійснюються за умови 

повної ідентифікації особистих даних акціонера. Питання своєчасного забезпечення особи, що 

здійснює облік прав власності на акції, передбаченою законодавством про депозитарну систему 

України особистою інформацією акціонера вирішується акціонером - власником акцій, що 

викупаються самостійно і за власний рахунок. 

             5.15. Консолідація та дроблення акцій.  

             5.15.1. АТ має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві 

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

консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної 

вартості для кожного з акціонерів. 

             5.15.2. АТ має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна 

акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. 

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

капіталу АТ. 

             5.15.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту  АТ вносяться відповідні зміни в 

частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. 

             5.16. Анулювання акцій.  

             5.16.1.  АТ в порядку, встановленому  Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку (НКЦПФР), має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або 

підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу. 

             5.17. Привілейовані акції.  

             5.17.1. АТ вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні 

зміни до Статуту АТ. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в 

установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України. 

             5.17.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу  АТ не може 

перевищувати 25 відсотків. 

             5.17.3. АТ може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх 

власникам різні права. 

              5.17.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції АТ 

чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні загальних зборів  АТ про розміщення 

такого класу привілейованих акцій. 

 

6. Права та обов'язки акціонерів АТ. 
 

6.1. Акціонерами АТ є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції АТ в 

процесі приватизації, а також інші фізичні та юридичні особи, які можуть набути право власності на 

акції АТ в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. 

6.2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. 

6.3. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних 

зборах акціонерів АТ, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 

6.4. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах. Власник 

акцій АТ набуває прав та обов'язків акціонера з моменту його внесення до переліку (реєстру) 

акціонерів АТ особою, що здійснює облік прав власності на акції АТ. 

6.5. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи 

вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або 

через їхнього спільного представника. 
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6.6. Акціонери, поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного 

законодавства, мають право: 

6.6.1. Брати участь в управлінні АТ у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема 

шляхом голосування на загальних зборах акціонерів АТ безпосередньо або через своїх представників, 

незалежно від кількості акцій, що їм належать. 

6.6.2. Призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків 

акціонера АТ відповідно до виданих в установленому порядку довіреностей. Представник може бути 

постійним або призначеним на певний час. Акціонер має право в будь-який час відкликати чи 

замінити свого представника, повідомивши про це правління АТ. 

6.6.3. Обирати і бути обраними до органів управління АТ, які визначені у розділі 8 цього 

Статуту в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством. 

6.6.4. Брати участь у розподілі прибутку АТ та одержувати його частину (дивіденди) у разі їх 

оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим 

Статутом. 

6.6.5.  Отримувати інформацію про господарську діяльність АТ в обсязі і порядку, 

визначеному законодавством України, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим 

доступом (конфіденційною або таємною). Зокрема, на вимогу акціонера АТ зобов'язано надавати 

йому можливість ознайомитися з річною фінансовою звітністю, господарською звітністю, 

протоколами загальних зборів акціонерів АТ, іншою інформацією згідно з вимогами чинного 

законодавства. Порядок доступу до інформації викладений в розділі  16 цього статуту. Встановлення 

обмеженого доступу до фінансової звітності АТ та його внутрішніх положень забороняється. 

6.6.6. Користуватися переважними правами на придбання додатково випущених акцій АТ під 

час приватного розміщення, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі АТ на 

дату прийняття рішення про випуск акцій. 

6.6.7. Вільно, на свій розсуд розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, 

визначеному чинним законодавством, цим Статутом, зокрема продавати чи іншим чином 

відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та 

(або) отримання на це дозволу інших акціонерів або АТ. 

6.6.8. Власник простих акцій АТ має право вимагати обов'язкового викупу належних йому 

акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття 

Загальними зборами рішень з питань, визначених п. 5.10.1. цього Статуту. 

6.6.9. Вимагати викупу за ринковою вартістю всіх чи частини належних акціонеру акцій АТ, 

особою (особами, що діють спільно) - у разі набуття нею (ними) більше, ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків 

простих акцій АТ, у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.6.10. В разі ліквідації або банкрутства АТ отримати частину його майна або вартість 

частини майна пропорційно загальної вартості належних їм акціи, згідно розділу 18 цього Статуту. 

6.6.11. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством 

України. 

             6.7.  Акціонери не володіють відособленими правами на окремі об'єкти в складі майна АТ, у 

тому числі і на об'єкти, внесені як оплата за акції. 

             6.8. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків акцій АТ 

від загальної кількості розміщених голосуючих акцій АТ мають право внести пропозиції, які 

підлягають обов' язковому включенню до порядку денного загальних зборів АТ, якщо вони подані з 

дотриманням вимог, передбачених законодавством України і цим Статутом. 

             6.9. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків акцій АТ 

від загальної кількості розміщених голосуючих акцій АТ мають право: 

6.9.1. Призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням 

загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. 

6.9.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ, а у передбачених 

законодавством України випадках - самостійно скликати загальні збори АТ. 

             6.9.3. Вимагати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ: 

             6.9.3.1.Акціонер (акціонери) самостійно укладає договір про проведення аудиторської 

перевірки фінансово-господарської діяльності АТ з визначеним ним аудитором (аудиторською 

фірмою) в якому зазначається обсяг перевірки. 

             6.9.3.2. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки покладаються на акціонера, на вимогу 

якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат 

акціонера на таку перевірку. 

             6.9.3.3 Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), які є власником більше, ніж 

10 відсотків  акцій, може проводитися не частіше 2 разів на рік. 

             6.9.3.4. Порядок проведення перевірки на вимогу акціонера (акціонерів) визначається чинним 

законодавством. 
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             6.9.4. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ 

ревізійною комісією чи аудитором з дотриманням вимог п. 6.9.3.1.- 6.9.3.3. 

             6.10. Акціонери АТ зобов'язані: 

             6.10.1.Дотримуватися вимог Статуту АТ та внутрішніх нормативних документів, виконувати 

рішення загальних зборів та інших органів управління АТ. 

             6.10.2. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

АТ (перелік інформації, яка визначається конфіденційною, визнаються правлінням АТ). 

             6.10.3. Захищати інтереси АТ у державних та громадських органах та сприяти АТ при 

здійсненні його діяльності. 

             6.10.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом АТ та 

рішеннями загальних зборів АТ. 

             6.10.5. В тижневий термін з моменту події письмово інформувати про зміни своїх особистих 

даних, місця проживання, розрахункового рахунку чи іншого та відповідні документи з дотриманням 

встановленого законодавством порядку особі, що здійснює облік прав власності на акції АТ. У разі 

ненадання чи несвоєчасного надання акціонером розпоряджень та відповідних документів, 

передбачених чинним законодавством та необхідних для внесення записів до системи депозитарного 

обліку, або недостовірності поданих даних - АТ не несе відповідальності за заподіяні акціонеру через 

це збитки. 

             6.10.6. У разі набуття акціонером (особами, що діють спільно) більше, ніж 50 (п'ятдесятма) 

відсотками простих акцій АТ - запропонувати всім іншім акціонерам АТ придбати у них акції АТ за 

ринковою вартістю, у порядку, визначеному законодавством про національну депозитарну систему 

України та цим Статутом. 

             6.10.7. Виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. 
 

7. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків. 
 

             7.1. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків АТ на звітний та наступні роки 

визначається рішеннями загальних зборів АТ відповідно чинного законодавства України та цього 
Статуту. 

             7.2. За рахунок чистого прибутку за рішенням загальних зборів АТ: 

  виплачуються дивіденди; 

  створюється та поповнюється резервний капітал; 

 накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки); 

  інші фонди за рішенням загальних зборів АТ. 

            7.3. Резервний капітал АТ створюється у розмірі не менше 15 % статутного капіталу АТ. 

Резервний капітал створюється для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та 

позапланових витрат. 

             7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% чистого 

прибутку до досягнення необхідного розміру. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок у 

банку і на інші цілі не витрачаються. 

             7.5. Рішення про використання резервного капіталу приймається наглядовою радою. 

             7.6. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок 

накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються наглядовою радою. 

7.7 Контроль за використанням коштів фондів здійснює ревізійна комісія.         
             7.8. Дивіденди. 

7.8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку звітного року АТ та/або частина нерозподіленого 
прибутку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. 

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

встановленому законодавством порядку. 

7.8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір на одну просту акцію приймається 
загальними зборами акціонерів АТ простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах, за поданням наглядової ради, у відповідності з фінансовими показниками 
діяльності АТ за звітний період. 

7.8.4. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати 

дивідендів за підсумками звітного року. 
7.8.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про спрямування фонду дивідендів на інші 

потреби. 
7.8.6. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм 

акцій. 
7.8.7. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. 

7.8.8. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися виключно у грошовій формі. 
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7.8.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати. Дата складання 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів не може передувати даті прийняття рішення 
загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів 
складається в порядку, встановленому законодавством про Депозитарну систему України та інших 
чинних  законодавствчих актів  України. 

7.8.10. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів АТ 

рекомендованими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату 

початку виплати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Реєстри поштових повідомлень з 
відміткою поштової установи зберігаються в АТ на протязі 3 (трьох) років. 

7.8.11. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів АТ 

рекомендованим листом повідомляє про дату початку виплати, розмір, порядок та строк їх виплати 
фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває АТ. 

7.8.12. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів АТ 

розміщує повідомлення щодо виплати дивідендів, а саме: дата початку виплати, розмір, порядок та 
строк виплати дивідендів на власній веб- сторінці в мережі інтернет. 

7.8.13. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на 
отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

7.8.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача АТ в порядку, встановленому 

законодавством про Національну депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди 
власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам 
акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем. 

7.8.15. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на особові 
розрахункові рахунки акціонерів або іншим чином згідно із чинним законодавством в строк, що не 
перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 
У разі відсутності у особи, що здійснює облік прав власності на акції АТ, інформації щодо особового 

розрахункового рахунка акціонера, неотримані акціонером у строк вказаний в п. 7.8.15. дивіденди, 

депонуються на розрахунковому рахунку АТ. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки 

не нараховуються. 
 

8. Органи управління та контролю АТ. 
 

8.1. Управління АТ здійснюють: 
8.1.1. Вищий орган АТ - загальні збори акціонерів (далі загальні збори АТ). 

8.1.2. Наглядова рада АТ. 

8.1.3. Виконавчий орган ( далі - правління АТ) , 

8.2. Органом контролю АТ є ревізійна комісія. 

8.3. Посадовими особами АТ визнаються фізичні особи: голова та члени наглядової ради, 

голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії. Головним завданням посадових осіб 

органів управління є діяльність в  інтересах АТ з метою збільшення його прибутковості . 

8.4.  Посадові особи АТ несуть відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ своїми діями 

(бездіяльністю), згідно із законом. 

8.5. Посадові особи органів управління повинні зберігати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію АТ. Члени правління, члени наглядової ради , члени ревізійної комісії 

виконуючи свої повноваження, зобов'язані захищати інтереси акціонерів. 

8.6. Посадові особи АТ діють на підставі чинного законодавства, цього Статуту та Положень 

АТ  про загальні збори акціонерів, про наглядову раду , про виконавчий орган (правління ), про 

ревізійну комісію та інших нормативних документів АТ. 
У випадку невідповідності вказаних Положень АТ цьому Статуту, органи управління повинні 

керуватися Статутом. 
 

9. Вищий орган АТ - загальні збори акціонерів АТ. 
 

9.1. Вищим органом АТ є загальні збори . 

9.2. Правовий статус, компетенція, повноваження, порядок підготовки, скликання, 

проведення та прийняття рішень загальними зборами визначаються відповідно до чинного 

законодавства України, цього Статуту та «Положення про  загальні збори ПАТ «Черкасигаз»» 

затвердженого загальними зборами АТ. 

9.3.  Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності АТ, у тому числі і 

з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядової ради АТ та правління АТ. 
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9.4. АТ зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).  Річні загальні  

збори АТ проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення 

загальних зборів визначає наглядова рада. 

9.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 

9.6. Річні загальні збори проводяться за рахунок коштів АТ. 

9.7. Загальні збори збираються за місцезнаходженням АТ або в іншому місці, що перебуває в 

регіоні розташування АТ і зазначеному в повідомленні про скликання загальних зборів. 

             9.8. Компетенція загальних зборів АТ 

             9.8.1. До виключної компетенції загальних зборів АТ належить: 

9.8.1.1. Визначення основних напрямків діяльності АТ та затвердження звітів про ії 

виконання. 

9.8.1.2. Затвердження Статуту АТ та внесення змін до нього. 

9.8.1.3. Прийняття рішення про зміну типу товариства. 

9.8.1.4.  Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого 

розміщення. 

9.8.1.5.  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ. 

9.8.1.6.  Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ. 

9.8.1.7.  Прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового 

викупу акцій, визначених чинним законодавством. 

9.8.1.8.  Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій. 

9.8.1.9.  Затвердження річного звіту АТ . 

9.8.1.10. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків АТ з урахуванням вимог 

чинного законодавства. 

9.8.1.11. Затвердження звіту наглядової ради, звіту правління , звіту та висновків ревізійної 

комісії. 

9.8.1.12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління , 

висновків ревізійної комісії. 

9.8.1.13. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного 

законодавства. 

9.8.1.14. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 

9.8.1.15. Затвердження  положень АТ: про загальні збори, про наглядову раду, про правління 

та ревізійну комісію , а також внесення змін до них. 

9.8.1.16. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 

9.8.1.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за 

винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

9.8.1.18. Обрання членів ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів 

або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди 

(якщо це передбачає рішення загальних зборів), обрання особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно- правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. 

9.8.1.19. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень. 

9.8.1.20. Прийняття рішення про припинення діяльності АТ шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Обрання комісії з припинення АТ. 

9.8.1.21. Прийняття рішення про виділ АТ. Обрання комісії з виділу АТ. 

9.8.1.22. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, 

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

затвердження ліквідаційного балансу. 

9.8.1.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності АТ. 

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини 

вчинятимуться АТ у ході поточної господарської діяльності (укладання договорів (угод) на 

транспортування та постачання природного газу), загальні збори можуть прийняти рішення про 

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися впроодовжне більш як одного 

року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 

вартості. 

9.8.1.24. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість 

більшості членів наглядової ради. 

9.8.1.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ. 
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9.8.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних 

зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ. 

9.8.3. Повноваження загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, визначеної 

чинним законодавством, можуть бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) наглядовій 

раді АТ шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами. 

9.8.4. Компетенція загальних зборів АТ може бути змінена виключно шляхом внесення змін 

до Статуту АТ. 

9. 9. Порядок скликання загальних зборів. 

9.9.1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів. 

9.9.1.1.  Річні загальні збори АТ скликаються наглядовою радою АТ відповідно до прийнятого 

нею рішення про скликання загальних зборів. 

9.9.1.2.  Наглядова рада своїм рішенням визначає дату складання переліку акціонерів, які 

мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у зборах, 

складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і 

не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення загальних зборів. 

Перелік акціонерів складає особа, що здійснює облік прав власності на акції АТ. 

9.9.1.3. Наглядова рада формує робочі органи загальних зборів : 

 організаційний комітет; 

 реєстраційну комісію; 

 лічильну комісію (у вигляді проекту рішення по порядку денному); 

 голову загальних зборів; 

 секретаря загальних зборів. 

9.9.1.4. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити: 

9.9.1.4.1. Дату, час та місце проведення загальних зборів. 

9.9.1.4.2. Перелік питань, включених до порядку денного. 

9.9.1.4.3. Порядок реєстрації акціонерів. 

9.9.1.4.4. Перелік документів, пов'язаних з порядком денним та порядок ознайомлення з 

ними акціонерів. 

9.9.1.4.5. Текст повідомлення акціонерів. 

9.9.1.4.6. Дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально  

повідомлені про проведення загальних зборів - згідно п.9.9.1.2. 

9.9.1.4.7. Дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь в 

загальних зборах - згідно п. 9.10.1.2. 

9.9.1.4.8. Інформацію про формування робочих органів загальних зборів. 

9.9.1.4.9. Інші рішення, наявність яких виникає з питань порядку денного. 

9.9.1.5.  Не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів наглядова 

рада попередньо затверджує порядок денний загальних зборів. 

9.9.2. Обов 'язкові питання порядку денного загальних зборів. 

9.9.2.1.  До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання: 

9.9.2.1.1.  Затвердження річного звіту АТ. 

9.9.2.1.2. Розподіл прибутку і збитків АТ з урахуванням вимог, передбачених чинним 

законодавством. 

9.9.2.1.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, 

звіту ревізійної  комісії. 

До порядку денного річних загальних зборів можуть бути внесені й інші питання. 

9.9.2.2.  Якщо до порядку денного загальних зборів включене питання, прийняття рішення з 

якого призведе до виникнення в акціонерів права вимагати викупу АТ власних акцій, у повідомленні, 

крім цього, повинні міститися відомості щодо: 

9.9.2.2.1. Наявності в акціонерів зазначеного права з посиланням на відповідні питання 

порядку денного. 

9.9.2.2.2.  Ціни, за якою буде відбуватися викуп акцій. 

9.9.2.3.  Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного загальних зборів обов'язково 

вносяться такі питання: 

9.9.2.3.1.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 

9.9.2.3.2.  Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 

9.9.2.4.  Не рідше, ніж раз на 5 (п'ять) років до порядку денного загальних зборів обов'язково 

вносяться такі питання: 
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9.9.2.4.1.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. 

9.9.2.4.2.  Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів,  

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди 

(якщо це передбачає рішення загальних зборів), обрання особи, яка уповноважується на підписання 

цивільно-правових договорів трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії. 

9.9.3. Реєстраційна комісія. 

9.9.3.1.  Реєстраційна комісія призначається наглядовою радою, а в разі скликання 

позачергових  загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 

9.9.3.2. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів членів 

реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації. 

9.9.3.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або 

депозитарію АТ. Договір зі зберігачем або депозитарієм укладає особа, призначена рішенням 

наглядової ради, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, 

передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають. У такому разі головою реєстраційної 

комісії є представник зберігача або депозитарію. 

9.9.4. Голова та секретар загальних зборів. 

9.9.4.1. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша 

особа, уповноважена наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 

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

9.9.4.2.  Головуючий на загальних зборах: 

 керує роботою загальних зборів; 

 оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи; 

 відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює 

дотримання регламенту загальних зборах; 

 надає слово представнику реєстраційної комісії; 

 у разі відсутності кворуму оголошує рішення наглядової ради про продовження терміну 

реєстрації акціонерів з урахуванням п. 9.10.2.2; 

 дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів; 

 керує обранням лічильної комісії; 

 оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів; 

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

голосування; 

 спільно з секретарем загальних зборів підписує протокол загальних зборів. 

9.9.4.3. Секретар загальних зборів призначається наглядовою радою, а в разі скликання 

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

акціонерами, які цього вимагають. 

9.9.4.4. У разі необхідності наглядова рада, крім секретаря загальних зборів, може призначати 

також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу 

загальних зборів. 

9.9.4.5. Секретарем загальних зборів може бути призначений корпоративний секретар АТ. 

9.9.5. Лічильна комісія. 

9.9.5.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, 

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка 

обирається загальними зборами акціонерів. 

9.9.5.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 особи. 

9.9.5.3. Наглядова рада своїм рішенням визначає кількісний склад та перелік кандидатур, які 

мають бути запропоновані загальним зборам до складу лічильної комісії та оформлює пропозицію як 

проект рішення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатур до складу лічильної комісії 

приймаються правлінням на загальних підставах згідно вимог п. 9.9.8. В разі скликання позачергових 

загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених Законом, - пропозиції до складу 

лічильної комісії визначаються акціонерами, які цього вимагають. 

9.9.5.4. На підставі проекту рішення наглядової ради або акціонерів, які вимагають скликання 

позачергових зборів, з урахуванням пропозицій що надійшли, загальні збори приймають рішення 

щодо обрання персонального складу лічильної комісії. Рішення приймається більшістю голосів 

акціонерів, присутніх на загальних зборах. Підрахунком голосів керує голова загальних зборів.  

Висування кандидатів у день проведення загальних зборів не допускається. 

9.9.5.5.  Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або 

депозитарію АТ. Такі повноваження набувають чинності тільки після затвердження загальними 

зборами умов договору зі зберігачем або депозитарієм. 

9.9.5.6.  До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є 

кандидатами до складу органів АТ. 
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             9.9.6.  Повідомлення про проведення річних загальних зборів. 

9.9.6.1. Персональне письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх 

порядок денний надсилається простим поштовим листом або вручається під підпис особисто 

акціонеру (представнику акціонера), зазначеному в переліку акціонерів, складеному згідно п. 9.9.1.2. 

цього Статуту в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, 

визначену наглядовою радою не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. Реєстри 

поштових повідомлень з відміткою поштової установи зберігаються в АТ на протязі 3 (трьох) років. 

9.9.6.2.  Повідомлення надсилається на адреси акціонерів, зазначених в переліку, який 

складено згідно п. 9.9.1.2.  в порядку, встановленому законодавством про Депозитарну систему 

України особою, яка веде облік прав власності на акції АТ. 

9.9.6.3.  АТ не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в 

офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, яке містить 

інформацію, передбачену п. 9.9.6.7. та розміщує це повідомлення на власній веб- сторінці в мережі 

інтернет. 

9.9.6.4.  АТ додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок 

денний фондовій біржі, на якій це АТ пройшло процедуру лістингу. 

9.9.6.5.  У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення 

загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який самостійно 

забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 

9.9.6.6.  Повідомлення про проведення річних загальних зборів розсилає наглядова рада або 

особа, яка веде облік прав власності на акції АТ. 

9.9.6.7.  Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити: 

9.9.6.7.1.  Повне найменування та місцезнаходження АТ. 

9.9.6.7.2.  Дату, час та місце проведення загальних зборів (з зазначенням номера кімнати, 

офісу чи зали). 

9.9.6.7.3.  Перелік питань, включених до порядку денного та перелік питань, що виносяться на 

голосування. 

9.9.6.7.4.  Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

9.9.6.7.5.  Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. 

9.9.6.7.6. Порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним 

та відповідальна за це особа. 

9.9.6.7.7.  Іншу інформацію, пов'язану з порядком денним та передбачену чинним 

законодавством України. 

9.9.7. Ознайомлення з документами річних загальних зборів. 

9.9.7.1.  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 

проведення загальних зборів акціонери АТ мають можливість ознайомитися з документами 

(проектами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за письмовим запитом, 

який подається поштою або безпосередньо за місцезнаходженням АТ на ім' я правління. 

             У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених 

п. 5.10.1 цього Статуту, АТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом 

договору про викуп АТ акцій. 

9.9.7.2.  Письмове звернення повинно містити наступні реквізити: 

 прізвище, ім'я та по батькові акціонера / найменування юридичної особи; 

 адреса / місцезнаходження; 

 дані документа, що посвідчує особу/ реквізити юридичної особи; 

 якщо звернення подано представником акціонера - копія довіреності, на основі якої діє  

представник; 

 запит щодо інформації, яка вимагається. 

9.9.7.3.  Запит повинен містити дату складання і має бути підписаний всіма особами, від імені 

яких він робиться, а у випадку подачі запита юридичною особою - її представником, що діє на 

підставі довіреності чи керівником юридичної особи, підпис якого посвідчується печаткою 

юридичної особи. 

9.9.7.4.  Правління протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання запиту про надання 

інформації зобов'язане передати цю вимогу наглядовій раді. 

9.9.7.5.  Запит розглядається наглядовою радою на протязі 1 (одного) робочого дня з дати 

отримання. Всі запити, що надійшли до АТ, повинні бути зареєстровані у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

9.9.7.6.  У разі, якщо запит поданий з урахуванням вимог п. 9.9.7.2., акціонер безоплатно 

отримує документи (проекти), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних 

зборів в електронній формі на електронних носіях, що належать акціонерам. За надання копій 

документів в паперовому вигляді АТ може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати 
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вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів 

поштою. 

9.9.7.7.  Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів АТ не 

має права вносити зміни до документів (проектів), наданих акціонерам або з якими вони мали 

можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному 

чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 (десять) 

днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради та/або 

ревізійної комісії - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. 

9.9.7.8.  В день проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з 

питань порядку денного та проект (проекти) рішення з питань порядку денного АТ може надавати 

акціонерам у електронній формі (на власних електронних носіях акціонерів), або, якщо об'єм 

інформації, що вимагається, не перевищує 2 (двох) друкованих сторінок - у паперовому вигляді в 

місці проведення загальних зборів. 

9.9.8. Пропозиції та внесення змін до порядку денного річних загальних зборів. 

9.9.8.1.  Кожен з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до 

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

кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не 

пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ 

- не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Висування кандидатів у день 

проведення загальних зборів не допускається. 

9.9.8.2.  Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається наглядовій раді в 

письмовій формі безпосередньо або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення за адресою АТ з зазначенням: 

 прізвище, ім'я та по батькові акціонера ,  найменування юридичної особи, який висуває 

пропозиції; 

 кількість акцій, що належать акціонеру; 

 змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 

 кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу  

органів АТ. 

9.9.8.3.  Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її 

вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції 

представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у 

встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. 

9.9.8.4.  Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не 

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

- не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонера (акціонерів), які 

на момент їх висунення володіють у сукупності 5 (п'ятьма) або більше відсотків акцій, не можуть 

бути відхилені наглядовою радою, якщо вони подані своєчасно з дотриманням вимог п. 9.9.8.1.- 

9.9.8.2. 

9.9.8.5.  Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових 

питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ не має права вносити зміни до 

запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції акціонерів щодо нових 

кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії враховуються шляхом включення 

запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу наглядової ради та 

ревізійної комісії. 

9.9.8.6.  Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів АТ пропозиції 

акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій, може 

бути прийнято тільки у разі: 

 недотримання акціонерами строку подання пропозицій; 

 неповноти даних, передбачених п. 9.9.8.2.; 

 невиконання п. 9.9.8.3.; 

 пропозицій по виключенню питання з опублікованого порядку денного. 

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів 

надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. 

9.9.8.7.  Акціонери, які мають право на участь у загальних зборах згідно п. 9.9.1.2., про зміни 

до порядку денного загальних зборів повідомляються не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення 

загальних зборів шляхом публікації інформації в тому ж офіційному друкованому органі, в якому 

було опубліковано повідомлення про проведення загальних зборів. Також, не пізніше, ніж за 10 днів 

до дати проведення загальних зборів АТ розміщує інформацію про зміни у порядку денному 

загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 
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9.9.8.8.  Акціонери, що володіють більш ніж 5% акцій АТ - сповіщаються про зміни до 

порядку денного загальних зборів персонально рекомендованими листами. 

9.9.8.9.  АТ також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів 

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

9.9.8.10. Оскарження акціонером рішення АТ про відмову у включенні його пропозицій до 

порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду 

справи може постановити рішення про зобов'язання АТ провести загальні збори з питання, у 

включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. 

9.9.9. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів. 

9.9.9.1.  Рішення про проведення позачергових загальних зборів приймається наглядовою 

радою (простою більшістю голосів , які беруть участь у засіданні): 

 з власної ініціативи; 

 на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом  або 

необхідності вчинення значного правочину; 

 на вимогу ревізійної комісії; 

 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

(десяти) і більше відсотків простих акцій АТ; 

 в інших випадках, встановлених законом. 

9.9.9.2.  Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі 

безпосередньо до АТ або надсилається рекомендованим листом на ім'я правління за адресою 

місцезнаходження АТ із зазначенням: 

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

загальних зборів; 

 підстав для скликання; 

 порядку денного. 

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також 

містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма 

акціонерами, які її подають. 

9.9.9.3.  Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання 

позачергових загальних зборів зобов'язане передати цю вимогу наглядовій раді. 

9.9.9.4.  Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або 

про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання правлінням вимоги 

про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення 

про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які 

цього вимагають з урахуванням вимог чинного законодавства. Робочі органи таких загальних зборів 

формуються акціонерами, які вимагають проведення позачергових зборів. 

9.9.9.5. Рішення   наглядової    ради    про    скликання    позачергових    загальних   зборів  або  

мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу АТ або акціонерам, які 

вимагають їх скликання, не пізніше, ніж за 3 (три) дні з моменту прийняття наглядовою радою 

відповідного рішення. 

9.9.9.6.  Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів АТ може бути 

прийнято тільки у разі: 

 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків 

простих акцій АТ; 

 неповноти даних та недотримання вимог, передбачених п.9.9.9.2. 

             9.9.9.7.Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване 

рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу АТ або акціонерам, які вимагають їх 

скликання, не пізніше, ніж за 3 (три) дні з моменту прийняття наглядовою радою відповідного 

рішення. 

             9.9.9.8.  Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів 

з дати отримання АТ вимоги про їх скликання з дотриманням вимог чинного законодавства та цього 

Статуту АТ. 

             9.9.9.9. Письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку 

акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, 

на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів - на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають в установленому законодавством 

порядку. 

             9.9.9.10. Письмове повідомлення про проведення загальних розсилає акціонерам персонально 

простими поштовими листами  наглядова  рада або особа, яка веде облік прав власності на акції,  

згідно  п. 9.9.6 цього Статуту та чинного законодавства України.  
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             9.9.9.11. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що 

міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного 

нових питань або проектів рішень. У разі скликання загальних зборів акціонерами, рішення про 

включення пропозицій до порядку денного приймається акціонерами, які вимагають проведення 

загальних зборів. Рішення про включення пропозицій до порядку денного повинно бути прийнято не 

пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. 

             9.9.9.12. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів з ініціативи 

наглядової ради: 

9.9.9.12.1. Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових 

загальних зборів, якщо цього вимагають інтереси АТ, при цьому чітко формулює мотиви постановки 

пунктів порядку денного. 

9.9.9.12.2. Акціонери повідомляються про проведення позачергових загальних зборів та про 

порядок денний шляхом розсилки простих поштових листів не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять)  днів 

до дати їх проведення. 

9.9.9.12.3. Акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного. 

9.9.9.12.4.  Наглядова рада не може прийняти рішення щодо проведення позачергових 

загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання 

членів наглядової ради. 

9.9.9.12.5. За відсутності кворуму позачергових загальних зборів, скликаних за ініціативою 

наглядової ради, повторні загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться. 

             9.9.9.13. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або 

наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення 

можуть бути відшкодовані за рахунок коштів АТ, якщо загальними зборами, що проводяться у 

зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку 

та проведення загальних зборів. 

             9. 10. Порядок проведення загальних зборів.  

9.10.1. Представництво на загальних зборах. 

   9.10.1.1. У загальних зборах мають право брати участь: 

             9.10.1.1.1.Акціонери АТ (особи, які включені до переліку акціонерів, складеному особою, що 

веде облік прав власності на акції АТ, незалежно від кількості, категорії та типу акцій, власниками 

яких вони є)  або їх представники.            

             9.10.1.1.2. Члени правління АТ, незалежно від володіння ними акціями АТ. 

             9.10.1.1.3. Особи, які підписалися на акції АТ (для участі у голосуванні про затвердження 

результатів підписки на додатково випущені акції). 

             9.10.1.1.4. Кандидати на посади членів правління, незалежно від володіння ними акціями АТ.  

За запрошенням особи , що скликає, незалежно від володіння ними акціями АТ. 

             9.10.1.1.5. Представник зовнішнього аудитора АТ з метою надання акціонерам відповідей на 

питання щодо аудиторського висновку (з правом дорадчого голосу). 

             9.10.1.1.6. Представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси 

трудового колективу (з правом дорадчого голосу). 

             9.10.1.1.7. Інші особи з дозволу голови загальних зборів акціонерів. 

9.10.1.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких загальних зборів в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України. 

9.10.1.3. Акціонер має право брати участь у загальних зборах у такий спосіб: 

 особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них; 

 направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку  

денного та голосуванні по них. 

9.10.1.4. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах АТ 

може бути інша фізична особа або уповноважений представник юридичної особи. 

9.10.1.5. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 

інших акціонерів АТ на загальних зборах. 

9.10.1.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. 

             9.10.1.6.1. Порядок складання, видачі та анулювання довіреностей регламентується чинним 

законодавством України та Положенням про порядок оформлення та реєстрації довіреностей  

акціонерів АТ. 

             9.10.1.6.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може бути 

посвідчена  депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які 

вчиняють нотаріальні дії. 

             9.10.1.6.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
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             9.10.1.6.4. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників 

акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.    

             9.10.1.6.5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження 

щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх 

загальним представником. 

             9.10.1.6.6. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не 

виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого 

представника. 

9.10.2. Порядок реєстрації акціонерів та їх представників. 

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

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

із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) 

проводить реєстраційна комісія. 

9.10.2.2. Загальні збори АТ не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про 

проведення загальних зборів. Наглядова рада з мотивованих причин може оперативно прийняти 

рішення (оформлене протоколом) про продовження терміну реєстрації акціонерів та, відповідно, 

перенесення початку загальних зборів не більше, ніж на 2 (дві) години. 

9.10.2.3.  Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 

представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які 

ідентифікують особу акціонера (представника), а в разі участі представника акціонера - також 

документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів, 

відповідно до законодавства. 

9.10.2.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує 

голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних 

зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до 

протоколу загальних зборів. 

9.10.2.5.  Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних 

зборів, у якому зазначається: 

 загальна   кількість осіб,  включених   до  переліку  акціонерів,  які  мають  право на участь 

у загальних зборах; 

 загальна  кількість осіб, які зареєструвалися  для участі у загальних зборах  та кількість 

належних їм голосів; 

 наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів. 

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується всіма членами 

реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів. 

9.10.2.6.  Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах АТ, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а 

також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх 

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та 

підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників АТ повідомляється письмово до 

початку реєстрації акціонерів. 

9.10.3. Кворум загальних зборів. 

9.10.3.1. Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо 

в них беруть участь акціонери або їх представники, які сукупно володіють не менше, як 60 % 

голосуючих акцій. 

9.10.3.2. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент 

закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах АТ. Якщо на момент сплину терміну 

реєстрації акціонерів, визначеного в повідомленні про проведення загальних зборів кворум відсутній, 

відкриття загальних зборів може бути перенесено за рішенням голови наглядової ради (оформлене 

протоколом) не більше, як на 2 години.  Перенесення відкриття загальних зборів більше одного разу 

не допускається. 

9.10.4. Порядок прийняття рішень загальними зборами. 

9.10.4.1.  Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення 

кумулятивного голосування. 

9.10.4.2.  Рішення загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається 

простою більшістю (більше 50%) голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли 

законодавством встановлено інше. 
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9.10.4.3. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) 

голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з відповідного питання акцій в наступних випадках: 

9.10.4.4.1.  Внесення змін та доповнень до Статуту АТ. 

9.10.4.4.2.  Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій. 

9.10.4.4.3.  Прийняття рішення про зміну типу АТ як акціонерного товариства. 

9.10.4.4.4.  Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого 

розміщення. 

9.10.4.4.5.  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ. 

9.10.4.4.6.   Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ. 

9.10.4.4.7.  Прийняття рішення про виділ та припинення діяльності АТ шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Призначення 

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

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу. 

9.10.4.5. Кумулятивне голосування. 

9.10.4.5.1.  Рішення загальних зборів акціонерів приймаються шляхом кумулятивного 

голосування з питань: 

 обрання членів наглядової ради; 

 обрання членів ревізійної комісії. 

9.10.4.5.2. При обранні членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування 

проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 

9.10.4.5.3. Обраними до складу наглядової ради чи ревізійної комісії вважаються кандидати, 

які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. 

9.10.4.5.4. Члени наглядової ради чи ревізійної комісії вважаються обраними до її складу, а 

наглядова рада чи ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного 

кількісного складу наглядової ради чи ревізійної комісії. 

9.10.4.6.  Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не включені до 

порядку денного, змінювати порядок денний, а також з питань ,,Різне,, . 

9.10.4.7.  На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, 

винесених на голосування. 

9.10.4.8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву, в тому числі і до наступного 

дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. 

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

9.10.4.8.1. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, 

визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 

9.10.4.8.2. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в 

повідомленні про проведення загальних зборів. 

9.10.4.8.3. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 

трьох. 

              9. 11. Спосіб та результати голосування. 
 9.11.1. Спосіб голосування на загальних зборах. 

9.11.1.1.  Голосування на загальних зборах АТ з питань порядку денного загальних зборів, в 

тому числі кумулятивне голосування, проводиться тільки з використанням бюлетенів для 

голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування 

підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах. 

9.11.1.2.  Бюлетень для голосування містить: 

 повне найменування АТ; 

 дату і час проведення загальних зборів; 

 питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішень з цього питання; 

 варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 

 застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; 

 зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

9.11.1.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або 

ревізійної комісії АТ (кумулятивного голосування), бюлетень для голосування повинен містити: 

 повне найменування АТ; 

 дату і час проведення загальних зборів; 

 перелік кандидатів у члени наглядової ради або ревізійної комісії АТ із зазначенням  
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інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку; 

 місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він 

віддає за кожного кандидата; 

 застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; 

 зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

9.11.1.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не 

пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу 

органів товариства - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання 

позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 

9.11.1.5.  Визнання бюлетеня для голосування недійсним. 

9.11.1.5.1. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від 

офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера 

(представника). 

9.11.1.5.2. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на 

голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним 

щодо інших питань. 

9.11.1.5.3. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час 

підрахунку голосів. 

  9.11.2 Протокол про підсумки голосування 

9.11.2.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами 

лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної 

комісії зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник 

зберігача або депозитарію. 

9.11.2.2.  У протоколі про підсумки голосування зазначаються: 

   дата проведення загальних зборів; 

   перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами; 

   рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з 

кожного питання; 

   порядку денного, винесеного на голосування; 

   у разі проведення кумулятивного голосування - кількість голосів, відданих за кожного 

кандидата до наглядової ради чи ревізійної комісії. 

9.11.2.3. Рішення загальних зборів АТ вважається прийнятим з моменту складення 

протоколу про підсумки голосування. 

9.11.2.4. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких 

проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до 

відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки 

голосування на офіційній веб-сторінці АТ в мережі інтернет. 

9.11.2.5.  Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів АТ. 

9.11.2.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування 

опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) 

печаткою АТ та зберігаються у АТ протягом 4 (чотирьох) років. 

                9.12. Протокол загальних зборів. 

9.12.1.  Протокол загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту закриття 

загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. 

9.12.2.  До протоколу загальних зборів АТ заносяться відомості про: 

9.12.2.1. Дату, час і місце проведення загальних зборів. 

9.12.2.2. Дату складіння переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 

9.12.2.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у загальних зборах. 

9.12.2.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

9.12.2.5. Кворум загальних зборів. 

9.12.2.6. Головуючого та секретаря загальних зборів. 

9.12.2.7. Склад лічильної комісії. 

9.12.2.8. Порядок денний загальних зборів. 

9.12.2.9. Основні тези виступів (тексти виступів - доповіді можуть бути додані до протоколу 

(зшиті) як невід'ємні додатки). 

9.12.2.10. Порядок голосування на загальних зборах. 
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9.12.2.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання 

порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами. 

9.12.2.12. Проекти документів, які затверджені загальними зборами. 

9.12.3.  Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, 

підшивається і скріплюється печаткою АТ та підписом голови правління АТ. 

9.12.4. Протоколи загальних зборів АТ підлягають зберіганню протягом всього терміну 

діяльності АТ . Відповідальність за зберігання протоколів загальних зборів покладається на голову 

правління. 

9.12.5. Корпоративний секретар, уповноважена особа або голова правління мають право 

оформляти витяги з протоколів загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою АТ. 

9.12.6. Акціонери можуть отримати  копії протоколів або витяги з них за їх письмовими 

вимогами.          

               9.13. Рішення, прийняті загальними зборами з дотриманням встановлених процедур та за 

наявністю кворуму, є обов'язковими для виконання посадовими особами та акціонерами АТ. 
 

10. Наглядова рада АТ. 
 

 10.1. Наглядова рада АТ є органом АТ, що здійснює захист прав акціонерів АТ і в межах  

компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність 

правління. 

               10.2. Склад наглядової ради. 
10.2.1. Наглядова рада складається з 7 (семи) фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. До складу наглядової ради входять голова 

наглядової ради, заступник голови наглядової ради, секретар та члени наглядової ради. 

10.2.2. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування згідно п. 9.10.4.5. 

10.2.3.  Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. 

10.2.4.  Кандидати, які висуваються для обрання до складу наглядової ради мають 

відповідати нижчезазначеним вимогам: 

  стаж роботи в нафтогазовій галузі або на керівній посаді не менше 3 (трьох) років; 

 вища технічна, економічна або юридична освіта. 

10.2.5. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може 

передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи. 

10.2.6.  Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість 

представників у наглядовій раді. Керівник юридичної особи може сам виконувати функції члена 

наглядової ради та/або видавати відповідні довіреності, які підтверджують повноваження 

представника. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим 

акціонером. 

10.2.7.  Членом (головою) наглядової ради не можуть бути особи: 

 які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські 

злочини; 

 яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо АТ проводить цей вид 

діяльності; 

 які є членами або головою правління та /або членами або головою ревізійної  комісії; 

 які мають сімейні стосунки з іншими посадовими особами АТ; 

 інші особи,  яким на підставі чинного законодавства заборонено обіймати посади в АТ. 

10.3. Строк повноважень членів наглядової ради. 

10.3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів терміном на 3 

(три) роки.  

10.3.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними 

зборами АТ. Повноваження представника акціонера - юридичної особи - члена наглядової ради дійсні 

з моменту видачі йому юридичною особою-членом наглядової ради довіреності та отримання АТ 

письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: 

 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 

 дату народження представника; 

 серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 

видачі та орган, що його видав; 

 місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 

 місце проживання або місце перебування представника. 

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед АТ за дії свого представника в 

наглядовій раді. 
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У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь- 

яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження 

членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання 

або переобрання членів наглядової ради. 

10.3.3. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів 

наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про 

наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з 

кожним членом наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або 

безоплатним. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення 

його повноважень. 

10.3.4. Договори (контракти) з головою та членами наглядової ради протягом 3 (трьох) днів 

з дати проведення загальних зборів від імені АТ підписує уповноважена загальними зборами особа на 

умовах, затверджених рішенням загальних зборів. 

10.3.5. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
10.3.6. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються з 

одночасним припиненням дії договору (контракту) з ним: 

 за бажанням члена наглядової ради за умови письмового повідомлення про це АТ за два 

тижні; 

 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 

 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 

 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим; 

 в разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера АТ; 

 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за наявності заборони 

виконання обов'язків посадової особи органів АТ. 

10.3.7. Якщо кількість членів наглядової ради з наведених у п. 10.3.6. Статуту причин 

становить менше двох третин її кількісного складу, АТ протягом 3 (трьох) місяців має скликати 

позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. 

10.4. До виключної компетенції наглядової ради належить: 

10.4.1.Затвердження Положень, правил, процедур та інших внутрішніх нормативних 

документів АТ, які регламентують питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім зазначених в п. 9.8.1.15. 

цього Статуту. 

10.4.2. Підготовка загальних зборів, прийняття рішень (крім скликання акціонерами, які  

мають на це право, позачергових загальних зборів): 

 про дату проведення загальних зборів; 

 про порядок денний загальних зборів; 

 визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 

 про формування робочих органів загальних зборів, в тому числі призначення голови 

загальних зборів, секретаря загальних зборів, реєстраційної комісії; 

 у разі необхідності залучення до реєстрації акціонерів особи, яка веде облік права 

власності на цінні папери АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з нею; 

 про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами 

позачергових загальних зборів; 

 забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів, у тому числі проекту розподілу прибутку та покриття збитків АТ, у разі 

необхідності надання висновків щодо них. 

10.4.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів 

згідно цього Статуту та згідно вимог чинного законодавства. 

10.4.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій, розповсюдження серед 

працівників АТ, тощо. 

10.4.5. Прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій, 

затвердження порядку розміщення. 

10.4.6. Прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів. 

10.4.7. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення 

ринкової вартості майна та/або акцій АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 

10.4.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. 

10.4.9. Обрання та припинення повноважень голови і членів правління. 
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10.4.10.  Обрання першого заступника голови правління. 

10.4.11.  Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, змін та 

доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання. 

10.4.12.  Прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. 

10.4.13.  Обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 

10.4.14.  Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядок та строк їх виплати, згідно п. 7.8.9. цього Статуту. 

10.4.15.  Затвердження порядку використання коштів резервного фонду товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом. 

10.4.16.  Здійснення формування фондів, необхідних для проведення АТ статутної діяльності. 

10.4.17.  Визначення напрямків використання додаткових фінансових ресурсів АТ, 

отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку. 

10.4.18.  Вирішення питання про заснування об'єднань, господарських товариств, інших 

юридичних осіб та про участь в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, якщо 

діяльність цих юридичних осіб відповідає інтересам АТ. Прийняття рішення про внесення внесків до 

статутних капіталів цих юридичних осіб (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

10.4.19.  Створення, виділення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та 

представництв, затвердження їх статутів та положень. 

10.4.20.  Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ. 

10.4.21.  За поданням правління АТ прийняття рішення щодо здійснення правочинів стосовно 

майна та/або майнових прав з метою укладання договорів продажу, безоплатної передачі, дарування, 

пожертви, обміну, передачі в лізинг, оренду, позику чи заставу засобів виробництва, матеріальних 

цінностей або майнових прав, використання та відчуження їх в інший спосіб юридичним та фізичним 

особам, а також списання їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та 

цьому Статуту. 

10.4.22.  За поданням правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - 

отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму від 10 % до 25  % балансової вартості активів 

АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 

10.4.23.  За поданням правління АТ прийняття рішення щодо вчинення значного правочину - 

укладання угод (договорів)  на суму,  яка становить від 10 % до 25 % балансової вартості активів АТ 

за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 

10.4.24.  Визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним 

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

10.4.25.  Прийняття рішення про обрання і заміну осіб, що здійснюють облік прав власності 

на акції АТ (зберігача, у якого АТ відкриває акціонерам рахунки у цінних паперах та депозитарію, 

який обслуговує випуск цінних паперів) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, 

визначення розміру оплати послуг. 

10.4.26.  Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій 

акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка 

придбала контрольний пакет акцій. 

   10.4.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради 

згідно із Статутом та законом. 

10.5.  Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть 

вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, 

встановлених чинним законодавством. 

10.6. Виключна компетенція наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до 

Статуту. 

10.7.  Рішенням загальних зборів акціонерів до компетенції наглядової ради АТ може бути 

передана частина повноважень загальних зборів, які не є виключною компетенцією загальних зборів. 

10.8. До компетенції наглядової ради належить: 

10.8.1. Затвердження рішень правління щодо створення, реорганізації та ліквідації 

управлінь по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  - філії (відокремлених організаційних 

структур АТ) та представництв. 

10.8.2. Визначення загальних засад інформаційної політики АТ. Здійснення контролю за 

розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики АТ. 

10.8.3. Заслуховування звітів голови та членів правління з питань діяльності АТ. 

10.8.4. Розгляд звітів, висновків,  які подають правління та  ревізійна комісія. 

10.8.5. Здійснення перевірок достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів. 
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10.8.6. Розгляд попередніх матеріалів з питань, що виносяться на обговорення загальних 

зборів. 

10.8.7. Аналіз дій правління АТ щодо управління АТ, реалізації кадрової, інвестиційної, 

технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг. 

10.8.8. Контроль за діяльністю правління АТ. 

10.8.9. У випадках необхідності ініціювання проведення позачергових ревізій та 

аудиторських перевірок фінансово - господарської діяльності АТ, філій. 

10.8.10.  Внесення пропозицій відповідно умов та оплати праці працівників АТ. 

10.8.11.  Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього 

контролю за фінансово-господарською діяльністю АТ. Виявлення недоліків системи контролю, 

розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю 

зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора та усуненням недоліків, які були 

виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором. 

10.8.12. Наглядова рада може визначати інші форми контролю за діяльністю правління АТ 

та має право залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності АТ. 

10.8.13. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів правління. 

10.8.14. Розгляд конфліктних ситуацій між правлінням та трудовим колективом. 

10.8.15. Вирішення інших питань, які можуть бути передані загальними зборами АТ до 

компетенції наглядової ради АТ. 

10.9. Наглядова рада АТ здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України 

та цим Статутом. 

10.10. Наглядова рада АТ подає загальним зборам АТ звіт про свою роботу за рік. 

       10.11. Наглядова рада має право: 

10.11.1.  Брати участь у засіданнях правління АТ. 

10.11.2.  Отримувати будь-яку інформацію та документи АТ,  необхідні для виконання своїх  

функцій, отримувати копії документів, а також копії документів філій АТ. Вищезазначена інформація 

та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання 

АТ письмового запиту на ім'я голови правління АТ. 

10.11.3. Заслуховувати звіти посадових осіб АТ, керівників філій і представництв АТ згідно 

питань їх діяльності. 

10.11.4.  Залучати фахівців та експертів до аналізу окремих питань діяльності АТ. 

10.11.5. Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради АТ. 

10.11.6.  Отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання 

функцій члена наглядової ради. 

       10.12. Члени наглядової ради зобов 'язані: 

 особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях 

наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Передача прав на участь у засіданнях 

наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається; 

 діяти в інтересах АТ, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 

 виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою АТ; 

 дотримуватися встановлених чинним законодавством правил та процедур щодо укладання  

правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 

 дотримуватися всіх встановлених у АТ правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та  

збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 

інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не 

мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах 

третіх осіб. 

       10.13. Відповідальність членів наглядової ради АТ. 

10.13.1. Члени наглядової ради АТ є посадовими особами АТ і несуть цивільно-правову 

відповідальність перед АТ за збитки, які завдані АТ їх неправомірними діями (бездіяльністю) в 

межах своїх повноважень. Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти 

рішення, яке призвело до збитків АТ або не брали участі у голосуванні. 

10.13.2. АТ має право звернутися з позовом до члена правління про відшкодування 

завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів АТ. 

10.13.3. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється 

нормами чинного законодавства України. 

       10.14. Робочі органи наглядової ради. 
                10.14.1. Робочими органами наглядової ради є: 

 голова наглядової ради; 

 заступник голови наглядової ради; 

 секретар наглядової ради. 
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10.14.2. Голова наглядової ради. 

10.14.2.1. Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради на першому 

засіданні наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової 

ради на термін повноважень наглядової ради. 

10.14.2.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової  ради. 

10.14.2.3. Обов'язки голови наглядової ради: 

 організує контроль за виконанням рішень загальних зборів; 

 організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, 

затвердженого наглядовою радою; 

 скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань,   

організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 

 здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду; 

 протягом 3 днів з дати обрання голови та членів правління АТ укладає від імені АТ 

контракти з головою та членами правління; 

 готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність  наглядової 

ради, загальний стан АТ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети АТ; 

 забезпечує підготовку  необхідних матеріалів з питань, що підлягають розгляду на 

засіданнях наглядової ради; 

10.14.3. Заступник голови наглядової  ради. 

10.14.3.1. Голова наглядової ради має заступника, який обирається членами наглядової ради 

на першому засіданні наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 

наглядової ради на термін повноважень наглядової ради. 

10.14.3.2. Обов' язки заступника голови наглядової ради: 

 за відсутності голови наглядової ради або у разі неможливості виконання головою 

наглядової ради своїх повноважень, виконує обов'язки голови наглядової ради; 

  підписує витяги з протоколів засідань наглядової ради АТ. 

10.14.4. Секретар наглядової ради: 

10.14.4.1. Секретар наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради на першому 

засіданні наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової 

ради на термін повноважень наглядової ради. 

10.14.4.2. Обов'язки секретаря наглядової ради: 

 за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про 

проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради; 

 забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією; 

 здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді  та організовує 

підготовку відповідних відповідей; 

 оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради і забезпечує 

їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління АТ; 

 веде протоколи засідань наглядової ради.; 

 разом з головою наглядової ради або заступником голови наглядової ради підписує 

протоколи засідань наглядової ради;. 

 інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом 

заочного голосування; 

  оформляє витяги з протоколів засідань наглядової ради АТ. 

10.15. Засідання наглядової ради 

10.15.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. 

10.15.2. Засідання наглядової ради АТ скликаються за необхідності, але не рідше одного 

разу на квартал за місцезнаходженням АТ або його структурного підрозділу. 

10.15.3. Рішення наглядової ради АТ оформлюються протоколом. 

10.15.4. Чергові засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової 

ради. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі 

необхідності за власною ініціативою або на вимогу: 

 члена наглядової ради ; 

 ревізійної комісії ; 

 голови правління ; 

 члена правління ; 

 зовнішнього аудитора ; 

 на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менше,  як 5 % голосуючих акцій. 

10.15.5. Засідання наглядової ради може проводитися у формі: 

 спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань 
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порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); 

 заочного голосування (методом опитування, якщо жоден з членів наглядової ради не  

заперечує проти нього). 

10.15.6. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування  

приймається головою наглядової ради.  Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не 

може проводитися при вирішенні таких питань: 

 затвердження річного бюджету, бізнес-планів АТ; 

 визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку 

доступу до конфіденційної інформації; 

 проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 

 прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів 

правління; 

 прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 25 % балансової вартості 

активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 

10.15.7. За рішенням голови наглядової ради в засіданнях наглядової ради з правом 

дорадчого голосу беруть участь члени правління АТ, керівники філій АТ (начальники УЕГГ) 

представники профспілкового комітету. 

10.15.8. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь  

не менше 5 (п’яти) осіб її кількісного складу. 

10.15.9. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів 

наглядової ради (більше 50 %), які беруть участь у її засіданні. 

10.15.10. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен 

із членів наглядової ради мають один голос. 

10.15.11. Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 

(п’яти) днів після проведення засідання. 

10.15.12. Порядок прийняття рішень на заочних засіданнях наглядової ради. 

               10.15.12.1. У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, 

члени наглядової ради зобов'язані протягом установленого наглядовою радою строку особисто 

надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до АТ або надіслати рекомендованим 

листом до АТ на ім'я голови наглядової ради. 

               10.15.12.2. Рішення наглядової ради,  у разі проведення засідання наглядової ради у формі 

заочного голосування, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50%) 

від загальної кількості членів наглядової ради. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови 

наглядової ради є вирішальним. 

               10.15.12.3. За підсумками заочного голосування секретар наглядової ради оформляє 

відповідний протокол. 

               10.15.12.4. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 

(трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів. 

10.15.13. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та 

секретарем наглядової ради. Виписки із протоколів може підписувати секретар наглядової ради. 

Протокол засідання наглядової ради АТ і виписки з нього засвідчуються печаткою АТ. Протокол 

засідання наглядової ради передається на зберігання правлінню АТ. 

10.15.14. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, 

може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої 

зауваження голові (секретарю) наглядової ради АТ. Зауваження членів наглядової ради додаються до 

протоколу і стають його невід'ємною частиною. 

10.15.15. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та 

передаються секретарем наглядової ради до архіву АТ. Протоколи засідань наглядової ради 

зберігаються протягом всього строку діяльності АТ. 

    10.16. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами 

наглядової ради, головою та членами правління, філіями, структурними підрозділами та 

працівниками АТ. 
 

11. Виконавчий орган  АТ ( правління ). 
 

11.1. Правління АТ є колегіальним виконавчим органом АТ, яке здійснює керівництво 

поточною діяльністю АТ, організує виконання рішень загальних зборів АТ та наглядової ради і несе 

відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики АТ .  

11.2. Склад правління. 
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11.2.1. Правління складається з 7 (семи) фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність. 

11.2.2.  Кількісний склад правління затверджується загальними зборами акціонерів і 

визначається Статутом АТ. 

11.2.3.  Персональний склад правління обирається наглядовою радою АТ. Рішення 

приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 %), які беруть участь у її 

засіданні. 

11.2.4. До складу  правління входять: 

 голова правління; 

 перший заступник голови правління; 

 члени правління; 

 секретар правління. 

11.2.5. Членом (головою) правління не можуть бути: 

 юридичні особи; 

 особи, які не мають повної цивільної дієздатності; 

 члени або голова наглядової ради АТ, члени або голова ревізійної комісії АТ; 

 особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи  

господарські злочини; 

 особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо АТ проводить цей 

вид діяльності; 

 є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з 

діяльністю АТ; 

 інші особи, обмеження щодо членства яких у виконавчому органі обумовлено законом. 

11.2.6. Голова та члени правління можуть переобиратися на посаду неодноразово. 

11.2.7. Права та обов'язки, строк повноважень голови та членів правління, відповідальність 

та зобов'язання перед акціонерами і трудовим колективом, умови діяльності, матеріального 

забезпечення та звільнення з посади з умовами гарантій визначаються в контрактах, що укладаються 

з ними. 

11.2.8. Від імені наглядової ради контракти з головою та членами правління підписує голова 

наглядової ради АТ. 

11.2.9. Розміри й порядок виплати винагороди голові та членам правління встановлюються 

наглядовою радою АТ на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про 

правління.                

               11.3. Строк повноважень правління 
11.3.1.  Правління обирається наглядовою радою строком на 3 (три) роки. 

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано правління,  наглядовою радою з будь-яких 

причин не прийнято рішення про обрання або переобрання правління , повноваження членів  

правління продовжуються до дати прийняття наглядовою радою рішення про обрання або 

переобрання членів правління. 

              11.3.2. Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів правління 

приймається наглядовою радою. 

11.3.3.  Повноваження голови та членів правління припиняються достроково у випадку: 

  припинення повноважень за особистою заявою члена правління; 

  визнання його судом недієздатним або безвісті  відсутнім; 

  у випадку смерті; 

  рішення суду про залучення члена правління до майнової відповідальності у зв'язку з 

порушенням чинного законодавства України, що завдало шкоди майновим інтересам АТ; 

 рішення наглядової ради  у випадку неналежного виконання їм своїх функціональних  

обов'язків (у результаті його некомпетентності, зловживання посадовим положенням, розголошення 

комерційної або іншої таємниці, а також у результаті іншої діяльності або бездіяльності, що завдає 

шкоди інтересам АТ у цілому або окремих акціонерів АТ); 

 інших випадках, передбачених чинним законодавством та контрактом. 

11.4.  Компетенція правління АТ. 

11.4.1.  До компетенції правління АТ належать усі питання, пов'язані з керівництвом 

поточною діяльністю АТ крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням 

загальних зборів АТ віднесені виключно до компетенції іншого органу АТ. 

11.4.2. Загальні збори АТ та наглядова рада можуть приймати рішення про передачу частини 

належних ним прав, що не є виключною компетенцією цих органів ,до компетенції правління АТ. 

11.4.3. До компетенції правління належать: 

11.4.3.1. Виконання рішень загальних зборів  та наглядової ради АТ. 



 

40 

11.4.3.2. Визначення основних напрямків діяльності та розвитку АТ, підготовка та 

надання на затвердження наглядовою радою проекту стратегічного розвитку АТ, в тому числі і в 

розвитку газифікації регіону. 

11.4.3.3. Розробка оперативних планів роботи та забезпечення їх виконання, розробка 

проектів річних бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності. 

11.4.3.4. Організація поточної фінансово-господарської діяльності АТ. Забезпечення 

реалізації оперативних завдань АТ, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та 

соціального розвитку. 

11.4.3.5. Визначення річного бюджету АТ з подальшим поданням його на погодження 

наглядовою радою. 

11.4.3.6. Забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на 

підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання. 

11.4.3.7. Організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб. 

11.4.3.8. Організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового 

господарства. 

11.4.3.9. Організація своєчасної та в повному обсязі оплати поставленого газу, 

реструктуризацію та погашення заборгованості за поставлений газ. 

11.4.3.10. Визначення джерел фінансування робіт з газифікації та способів залучення 

фінансових ресурсів, створення та відпрацювання інвестиційного механізму, який забезпечує 

стабільний розвиток та роботу АТ. 

11.4.3.11. Організація розробки та реалізація комплексних заходів щодо: 

 оптимального розвитку системи газопостачання;реконструкції та технічному 

переозброєнню об'єктів газового господарства; 

 раціональному використанню та обліку газу; 

 сервісному та технічному обслуговуванню, моніторингу, діагностиці та ремонту систем  

газопостачання; 

 програмному та інформаційному забезпеченню; 

 розробці галузевих стандартів, норм, правил та інструкцій за питаннями газифікації, 

газопостачання та експлуатації газових господарств. 

11.4.3.12. Організація і контроль ведення бухгалтерського обліку та складання поточної 

фінансової звітності АТ. Складіння та надання на погодження наглядовою радою квартальних та 

річних балансів та звітів АТ до їх оприлюднення або подання на розгляд загальних зборів АТ. 

11.4.3.13.  Внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. 

11.4.3.14. Організація матеріально-технічного, інформаційного забезпечення господарської 

та іншої діяльності АТ. 

11.4.3.15. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, 

підготовка цих питань для попереднього розгляду наглядовою радою та/або загальними зборами. 

11.4.3.16. Організаційно-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та 

позачергових загальних зборів за рішенням наглядової ради. 

11.4.3.17. Організаційно-технічне забезпечення чергових та позачергових засідань 

наглядової ради та ревізійної комісії АТє 

11.4.3.18. Прийняття за погодженням з наглядовою радою рішення про здійснення 

інвестицій у Статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу 

учасників юридичних осіб;  про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що 

випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття АТ 

корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього 

заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує 

одного року з дня їх придбання. 

11.4.3.19. Затвердження актів внутрішнього регулювання АТ (положень, внутрішніх 

інструкцій та правил), в тому числі тих, що визначають порядок діяльності філій АТ, а також 

регулюють поточну діяльність АТ, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та 

наглядової ради. 

11.4.3.20. Організація та планування діяльності АТ, його філій, відділень, представництв та 

інших структурних підрозділів, контроль за їх діяльністю. 

11.4.3.21. Організація роботи та керівництво роботою структурних підрозділів - філій АТ, 

які входять до складу АТ згідно п. 2.9.11. та дочірніх підприємств АТ, затвердження інструкцій та 

положень, що регламентують їх роботу, забезпечення виконання покладених на них завдань,  

прийняття рішення про призначення на посаду (звільнення з посади, переводу на іншу посаду) 

начальників УЕГГ. 
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11.4.3.22. Щоквартальна підготовка звітів правління для наглядової ради щодо виконання 

основних напрямків розвитку АТ, стратегічного плану АТ, річних бюджетів, бізнес-плану, планів 

капіталізації та капітальних вкладень. 

11.4.3.23. Визначення організаційної структури АТ.  

11.4.3.24. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ . 

11.4.3.25. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників АТ. 

11.4.3.26. Прийняття рішення в межах 10 % (десяти) балансової вартості активів АТ за 

даними останньої річної фінансової звітності АТ щодо визнання безнадійною та списання 

дебіторської заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України. 

11.4.3.27. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність АТ, визначення порядку їх використання та охорони. 

11.4.3.28. Прийняття рішення про придбання АТ цінних паперів інших юридичних осіб та 

державних цінних паперів. 

11.4.3.29. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу 

акціонерів, які володіють не менше, як 10 % (десятьма) акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна 

бути розпочата не пізніше, ніж за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. 

11.4.3.30. Взаємодія з постачальниками товарів та послуг АТ, а також із споживачами його 

продукції. 

11.4.3.31. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4.3.32. Подання пропозицій наглядовій раді АТ про заснування об'єднань, господарських 

товариств та про прийняття участі в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, 

якщо діяльність цих об'єднань відповідає інтересам АТ. 

11.4.3.33. Подання пропозицій наглядовій раді АТ про внесення внесків до статутних 

капіталів цих господарчих об'єднань (у тому числі і у вигляді майна, що є власністю АТ). 

11.4.3.34. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, 

яка не перевищує 10 % (десяти) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної 

фінансової звітності АТ. 

11.4.3.35. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму яка не 

перевищує 10 %  (десяти ) вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 

11.4.3.36. Прийняття рішення щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, 

безоплатної передачі, пожертви) або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість 

якого не перевищує 10% (десяти) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної 

фінансової звітності АТ . 

11.4.3.37. Прийняття рішення щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, 

дарування, безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не 

перевищує 10 % (десяти) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової 

звітності АТ . 

11.4.3.38. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської 

заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не 

перевищує 10 % (десяти) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової 

звітності АТ. 

11.4.3.39. Застосування заходів з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, 

своєчасної виплати заробітної плати працівникам АТ та погашенню простроченої дебіторської 

заборгованості товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій 

11.4.3.40. Створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, 

правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки. 

                11.4.3.41. Організація широкої пропаганди правил безпеки користування газом в побуті 

серед населення. 

                11.4.3.42. Контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників АТ. 

                11.4.3.43. Організація соціально-побутового обслуговування працівників АТ. 

                11.4.3.44. Укладання та виконання колективного договору. 

                11.4.3.45. Здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання. 

                11.4.3.46. Здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей. 

                11.4.3.47. Забезпечення роботи канцелярії, ведення архіву АТ. 

                11.4.3.48. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних 

зборів чи наглядової ради. 

11.5. Голова правління АТ. 
11.5.1. Голова правління обирається наглядовою радою із складу членів правління 

більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 

                11.5.2. Голова правління керує роботою правління і здійснює оперативне керівництво 

діяльністю АТ.  Голова правління діє від імені АТ без довіреності, на підставі цього Статуту. 
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                11.5.3.  До компетенції голови правління належить: 

11.5.3.1. Організація роботи правління, скликання засідань, забезпечення ведення 

протоколів засідань, голосування на засіданнях. 

11.5.3.2. Керівництво поточними справами АТ, виконання рішень загальних зборів  та 

наглядової ради АТ. 

11.5.3.3. Здійснення дій від імені АТ. 

11.5.3.4. Ведення переговорів та укладання угод, правочинів, договорів, контрактів, 

трудових договорів та інших юридичних актів від імені АТ, у тому числі зовнішньоекономічних та 

тих, рішення про укладання яких прийнято загальними зборами чи наглядовою радою, в межах його 

компетенції. 

11.5.3.5. Розпорядження коштами та майном АТ в межах, визначених цим Статутом, 

рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління АТ. 

11.5.3.6. Прийняття рішення щодо укладання правочинів (договорів) на суму, яка не 

перевищує 2 %  (двох) вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності . 

11.5.3.7. Прийняття рішення про отримання кредитів, оформлення овердрафтів на суму, яка 

не перевищує 2% (двох) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової 

звітності. 

11.5.3.8. Прийняття рішень щодо придбання чи відчуження (шляхом продажу, дарування, 

безоплатної передачі, пожертви) або можливості відчуження АТ прямо або побічно майна, вартість 

якого не перевищує 2 % (двох) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової 

звітності . 

11.5.3.9. Прийняття рішень щодо придбання або відчуження (шляхом продажу, дарування, 

безоплатної передачі, пожертви) основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 5 % 

(п’яти) балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ . 

11.5.3.10.  Прийняття рішення, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської 

заборгованості, що визнана АТ безнадійною відповідно до законодавства України, сума якої не 

перевищує 5 % (п’яти)  балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової 

звітності . 

11.5.3.11.  Представництво інтересів АТ в його відносинах з державними органами, 

установами, організаціями, у тому числі іноземними, громадськими організаціями, підприємствами 

всіх форм власності, українськими та іноземними юридичними особами, українськими та іноземними 

громадянами, на території України та за її межами. 

11.5.3.12. Представництво інтересів АТ в усіх правоохоронних та контролюючих органах, в 

тому числі в судах та прокуратурі, на території України та за її межами. 

11.5.3.13.  Організація координації діяльності правління із наглядовою радою та ревізійною 

комісією. 

11.5.3.14.  Подання на засіданнях наглядової ради та загальних зборах акціонерів прозиції та 

точки зору правління АТ. 

11.5.3.15. Винесення у встановленому порядку на розгляд правління, наглядової ради, 

загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю АТ. 

11.5.3.16. Розподіл обов'язків та функцій між членами правління. 

11.5.3.17. Доведення рішень правління до їх виконавців. 

11.5.3.18. Видання наказів, розпорядчих документів та прийняття рішень в межах 

компетенції з питань діяльності АТ , обов'язкових для виконання всіма працівниками АТ, включаючи 

філії. 

11.5.3.19. Встановлення порядку підписання договорів та інших угод від імені АТ. 

11.5.3.20. Відкриття в банківських та кредитних установах розрахункових, валютних та 

інших рахунків АТ. 

11.5.3.21. Укладання контрактів з керівниками філій за рішенням правління. 

11.5.3.22. Затвердження штатного розкладу, в тому числі філій. 

11.5.3.23. Наймання на роботу та звільнення з роботи працівників АТ, в тому числі 

керівників (начальників) філій, старших бухгалтерів філій, головних інженерів філій, вжиття  заходів 

заохочення та накладання дисциплінарних стягнень відповідно  чинного законодавства України. 

11.5.3.24. Надання від імені АТ довіреностей в тому числі в порядку передоручення. 

11.5.3.25. Надання від імені АТ зобов'язань, а саме векселів, порук, гарантій, майнових 

поручительств. 

11.5.3.26. Встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників АТ згідно 

вимог чинного законодавства, визначення розміру посадових окладів працівників АТ (але не менш 

передбачених чинним законодавством та іншими нормативними актами України) . 

11.5.3.27. Затвердження цін та тарифів на товари та послуги АТ. 

11.5.3.28. Прийняття рішення про відрядження робітників АТ, у тому числі закордонні. 
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11.5.3.29.  Забезпечення дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

11.5.3.30. Прийняття рішення щодо пред'явлення претензій та позовів від імені АТ. 

Вживання заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписання всіх документів, що стосуються 

судових розглядів, позовів та скарг. Представництво інтересів АТ в судах з усіма правами, наданими 

законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повна або часткова 

відмова від позовних вимог, визнання позову, зміна предмету позову, укладання мирової угоди, 

оскарження рішення суду, подавання виконавчого документу до стягнення або видавання довіреність 

на вчинення відповідних дій іншій особі. 

11.5.3.31. Прийняття рішення про надання позик, сума яких не перевищує 2% (двох) 

балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ. 

11.5.3.32. Підписання від імені правління АТ колективного договору, змін та доповнень до 

нього. 

11.5.3.33. Організація військового обліку та мобілізаційних заходів відповідно чинного 

законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного 

матеріального резерву (у разі наявності). 

11.5.3.34. Забезпечення виконання умов колективної угоди. 

11.5.3.35. Забезпечення виконання умов галузевої угоди. 

11.5.3.36.  Здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи АТ 

згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами АТ.  

                11.6. Перший заступник голови правління АТ обирається наглядовою радою із складу 

членів правління більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, виконує 

функції згідно до свого контракту, допомагає голові правління у виконанні його повноважень та 

виконує обов'язки голови правління у разі його тимчасової відсутності (на період відпустки, 

відрядження, хвороби).  

Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу голови правління. 

                11.6.1. Під час виконання функцій голови правління перший заступник має всі 

повноваження голови правління, передбачені законодавством та цим Статутом, в тому числі діє без 

довіреності від імені АТ та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та 

організаціях. 

                11.7. Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його 

компетенції, своїм заступникам, членам правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, 

передбачених цим Статутом. 

                11.7.1.Голова правління не має права передавати іншим членам правління такі права: 

 право представляти АТ без доручення/довіреності; 

 право видавати від імені АТ довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, 

майнові поручительства; 

 право затверджувати штатний розклад АТ та штатні розклади філій; 

 право визначати розміри посадових окладів всіх працівників АТ; право підписувати від 

імені АТ договори з головою та членами наглядової ради щодо виконання ними функцій голови 

(члена) наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів; 

 право підписувати колективний договір. 

               11.7.2. Інші члени правління виконують функції згідно своїх контрактів.  

               11.8. Право  підпису. 

               11.8.1.Правом підпису від імені АТ володіє голова правління та уповноважені ним особи. 

Голова правління наділяє уповноважених осіб повноваженнями підпису окремо визначених 

документів, листів, звітів, договорів від імені АТ на підставі доручень, або, якщо це не 

суперечитьвимогам чинного законодавства, на підставі наказів. 

                11.8.2.Листування по справах АТ здійснюється від імені правління, за підписом голови 

правління або першого заступника голови правління. По окремо визначених наказами питаннях 

листування може здійснюватися за підписами членів правління. 

11.9. Секретар правління: 

                11.9.1.Секретар правління обирається членами правління на першому засіданні правління з 

їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу правління на термін повноважень 

правління. 

                11.9.2. Обов'язки секретаря правління: 

 за дорученням голови правління повідомляє всіх членів правління про засідання; 

 забезпечує голову та членів правління необхідною інформацією та документацією; 

 оформляє документи, видані правлінням та головою правління та забезпечує їх надання 

членам правління, іншим посадовим особам органів управління АТ та виконавцям; 

 веде протоколи засідань правління. 
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 разом з  головою правління підписує протоколи засідань правління.  

               11.10. Засідання правління АТ 

               11.10.1. Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються у разі 

необхідності, але не менше одного разу на місяць, згідно із квартальним (місячним) планом роботи 

правління. 

               11.10.2. Позачергові засідання правління скликаються головою правління: 

 за власною ініціативою; 

 за ініціативою наглядової ради ; 

 за ініціативою ревізійної комісії ; 

   за ініціативою не менше 2 (двох) членів правління АТ. 

  11.10.3. Засідання правління АТ вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше  

2/3 від загальної кількості членів правління. 

                11.10.4. Рішення правління АТ приймаються більшістю голосів членів правління, присутніх 

на засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови правління є вирішальним. 

               11.10.5. Голова правління організує ведення протоколів засідання правління. 

               11.10.6. Контроль за виконанням рішень, прийнятих правління, здійснює голова правління і 

за його дорученням один або декілька членів правління АТ. 

               11.10.7. Протокол засідання правління підписується головуючим на засіданні та секретарем 

правління. Виписки із протоколів оформлює  секретар правління. Протокол засідання правління і 

виписки з нього засвідчуються печаткою АТ. 

                11.10.8. Член правління, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може 

протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої 

зауваження голові (секретарю) правління АТ. Зауваження членів правління додаються до протоколу і 

стають його невід'ємною частиною. 

                11.10.9. Протоколи засідань правління підшиваються до книги протоколів та передаються 

секретарем правління до архіву АТ. Протоколи засідань правління зберігаються протягом всього 

строку діяльності АТ. 

                11.10.10. Рішення, прийняті правлінням, є обов'язковими для виконання головою правління, 

членами правлінням, філіями, структурними підрозділами та працівниками АТ. 

                11.10.11. Голова правління забезпечує доведення рішень правління до їх виконавців у 

вигляді наказів, розпорядчих документів або виписок із протоколу протягом 3 днів з дати складання 

протоколу засідання правління. 

11.11. Відповідальність членів правління. 

                11.11.1. Члени правління АТ є посадовими особами АТ і несуть цивільно-правову 

відповідальність перед АТ за збитки, які завдані АТ їх неправомірними діями (бездіяльністю) в 

межах своїх повноважень. Не несуть відповідальності члени правління, які голосували проти 

рішення, яке призвело до збитків АТ або не брали участі у голосуванні. 

                11.11.2 .Члени правління, які виступають від імені АТ та порушують свої обов'язки щодо 

представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані АТ. 

                11.11.3. Голова правління несе особисту відповідальність за: 

                11.11.3.1. Зростання боргів АТ і доведення товариства до банкрутства. 

                11.11.3.2.  Наявність боргів товариства до бюджетів. 

                11.11.3.3. Несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам товариства. 

                11.11.3.4. Утворення простроченої дебіторської заборгованості товариства, в тому числі при 

проведенні експортно-імпортних операцій. 

                 11.11.3.5. Дотримання всіх встановлених у АТ правил та процедур, пов'язаних із режимом 

безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань 

правління. 

                 11.11.3.6.Забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної 

таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання правління. 

                 11.11.4. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за правильність і законність 

рішення фінансових питань діяльності АТ. 

                11.11.5. АТ має право звернутися з позовом до члена правління про відшкодування завданих 

АТ  збитків на підставі рішення наглядової ради АТ. 

                11.11.6. Порядок притягнення членів правління до відповідальності регулюється нормами 

чинного законодавства України. 
 

12. Ревізійна комісія. 
 

12.1. Ревізійна комісія є органом АТ, що здійснює перевірки фінансово-господарської 

діяльності АТ, в тому числі дочірніх підприємств, філій і представництв. 
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12.2.  Ревізійна комісія підзвітна тільки загальним зборам. Наглядова рада АТ не є у 

відношенні до ревізійної комісії керівним органом. 

12.3. Склад ревізійної комісії. 
    12.3.1. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох ) фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. До складу ревізійної комісії входять голова 

ревізійної комісії та члени ревізійної комісії. 

12.3.2.  Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування. 

12.3.3.  Одна й та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії неодноразово. 

12.3.4.  Член ревізійної комісії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може 

передавати власні повноваження іншій особі, крім члена ревізійної комісії - юридичної особи - 

акціонера. 

12.3.5.  Член ревізійній комісії - юридична особа може мати необмежену кількість 

представників у ревізійної комісії. Керівник юридичної особи може сам виконувати функції члена 

ревізійної комісії та/або видавати відповідні довіреності, які підтверджують повноваження 

представника. Порядок діяльності представника акціонера у ревізійній комісії визначається самим 

акціонером. 

12.3.6.  Членом (головою) ревізійної комісії не можуть бути особи: 

 які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські 

злочини; 

 яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо АТ провадить цей вид 

діяльності; 

 які є членами або головою  наглядової ради та/або членами або головою правління; 

 члени лічильної комісії; 

 які мають сімейні стосунки з іншими посадовими особами АТ; 

 особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з 

діяльністю АТ; 

 інші особи, яким на підставі чинного законодавства заборонено обіймати посади в АТ. 

12.3.7. Голова ревізійної комісії АТ обирається членами ревізійної комісії на першому 

засіданні ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної 

комісії на термін повноважень ревізійної комісії. 

12.4.  Строк повноважень членів ревізійної комісії. 

12.4.1. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів терміном на 5 

(п'ять) років. 

12.4.2.  Повноваження члена ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними 

зборами АТ. Повноваження представника акціонера - юридичної особи - члена ревізійної комісії 

дійсні з моменту видачі йому юридичною особою-членом ревізійної комісії довіреності та отримання 

АТ письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: 

 прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 

 дату народження представника; 

 серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 

видачі та орган, що його видав; 

 місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 

 місце проживання або місце перебування представника. 

Член ревізійної комісії - юридична особа несе відповідальність перед АТ за дії свого представника в 

ревізійній комісії. 

12.4.3.  У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними 

зборами з будь- яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, 

повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття загальними зборами 

рішення про обрання або переобрання членів  ревізійної комісії. 

12.4.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів 

ревізійної комісії визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про 

ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної 

комісії. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з 

членом ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. 

12.4.5.  Договори з головою та членами ревізійної комісії від імені АТ підписує голова 

правління чи інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням 

загальних зборів. 

12.4.6.  Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. 
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12.4.7.  Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються з 

одночасним припиненням дії договору з ним: 

  за бажанням члена ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це АТ за 

два тижні; 

  в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я; 

  в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії; 

  в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим; 

  в разі втрати членом ревізійної комісії статусу акціонера АТ; 

  в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за наявності заборони 

виконання обов'язків посадової особи органів АТ. 

12.4.8.  Якщо кількість членів ревізійної комісії з наведених у п. 12.4.7. Статуту причин 

становить менше двох третин її кількісного складу , наглядова рада протягом 3 (трьох) місяців має 

скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу ревізійної комісії. 

12.5. Функції ревізійної комісії: 

12.5.1. Контроль за дотриманням АТ законодавства України. 

12.5.2. Здійснення планових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ за 

підсумками фінансово-господарської діяльності АТ за рік з метою надання висновків по річних звітах 

та балансу загальним зборам. 

12.5.3. Винесення на розгляд загальних зборів звіту та висновків про результати перевірки 

фінансово-господарської діяльності, повноту та достовірність фінансової звітності АТ за підсумками 

попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності. Без висновків ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт і 

баланс. 

12.5.4. Здійснення позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, в тому 

числі філій та представництв: 

  за рішенням загальних зборів; 

  за рішенням наглядової ради; 

  за власною ініціативою; 

  на вимогу правління; 

  на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більше, ніж 10 % 

(десятьма)  

простих акцій.  

                 Письмова вимога щодо здійснення позапланової перевірки повинна містити: 

 прізвище, ім'я та по батькові акціонера / акціонерів; 

 паспортні дані акціонера/акціонерів (для ідентифікації); 

 кількість акцій, що належать акціонеру/акціонерам; 

 обсяг перевірки. 

12.5.5. Розгляд щорічних та квартальних фінансово-господарських звітів, звітів зовнішніх 

аудиторів та подання відповідних пропозиціїй загальним зборам. 

12.5.6. Здійснення перевірок фінансової документації АТ. 

12.5.7. Аналіз фінансового стану АТ, його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних і позикових коштів з метою виявлення резервів поліпшення економічного 

стану АТ. 

12.5.8. Винесення на загальні збори або на засідання наглядової ради пропозицій щодо 

будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і 

стабільності АТ. 

12.5.9. Інформування загальних зборів, а в період між ними - наглядову раду АТ про всі 

виявлені в ході перевірок або розслідувань недоліки, порушення або зловживання, про результати 

проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення. 

12.5.10. Здійснення контролю за станом розрахунків і дотриманням строків перерахування в 

бюджет податків, а також правильність розрахунків. 

12.5.11. Здійснення контролю за використанням прибутку. 

12.5.12. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються АТ. 

12.5.13. Здійснення контролю за станом каси і майна АТ. 

12.5.14. Оперативне інформування наглядової ради та правління про факти шахрайства та 

зловживань, які виявлені під час перевірок. 

12.5.15. Здійснення контролю за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і 

порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення. 
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12.5.16. Здійснення вимог щодо скликання позачергових загальних зборів, у разі 

виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими 

особами АТ. 

12.5.17. Аналіз ефективності та повноти виконання правлінням встановлених загальними 

зборами акціонерів планів і основних напрямків діяльності АТ. 

12.5.18. Здійснення контролю за виконанням рішень правління АТ з питань фінансово-

господарської діяльності та відповідність цих рішень чинному законодавству та Статуту . 

12.5.19.  Аналіз угод, укладених від імені АТ. 

12.5.20. Здійснення контролю за станом розрахунків по акціях з акціонерами. 

12.5.21. Здійснення контролю за дотриманням прав акціонерів щодо розподілу прибутку 

(правильність нарахування дивідендів). 

                12.6. Ревізійна комісія має право: 

12.6.1. Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів. 

12.6.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів. 

12.6.3. Бути присутніми та брати участь у засіданнях наглядової ради та правління з правом 

дорадчого голосу. 

12.6.4. Вимагати скликання позачергових засідань наглядової ради та/або правління. 

12.6.5. Залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. 

12.6.6. Отримувати у посадових осіб АТ інформацію та документацію, необхідну для 

виконання її функцій. Ревізійній комісії та уповноваженим нею експертам на їх вимогу мають бути 

надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також усні та письмові особисті пояснення 

посадових та службових осіб. Термін виконання вимог ревізійної комісії узгоджується з посадовими 

особами окремо в кожному конкретному випадку. 

12.6.7.  Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірок порушень та 

недоліків у фінансово-господарській діяльності. 

12.6.8. Інші права згідно чинного законодавства, цього Статуту та Положення про ревізійну 

комісію. 

                 12.7. Члени ревізійної комісії зобов 'язані: 

12.7.1.  Брати участь у перевірках та засіданнях ревізійної комісії. 

12.7.2. Своєчасно складати висновки за підсумками планових та позапланових перевірок 

та надавати їх наглядовій раді, правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки. 

12.7.3.  Дотримуватися всіх встановлених в АТ правил, пов'язаних із режимом обігу, 

безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. 

12.7.4.  Нести відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у 

висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання 

покладених на них обов'язків. 

12.8. Обов'язки голови ревізійної комісії: 

 організує роботу ревізійної комісії; 

 скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний 

засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 

 доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам 

акціонерів та наглядовій раді АТ; 

 підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами АТ. 

12.9.  Відповідальність членів ревізійної комісії. 
12.9.1. Члени ревізійної комісії АТ є посадовими особами АТ і несуть цивільно-правову 

відповідальність перед АТ за збитки, які завдані АТ їх неправомірними діями (бездіяльністю) в 

межах своїх повноважень. Не несуть відповідальності члени ревізійної комісії, які голосували проти 

рішення, яке призвело до збитків АТ або не брали участі у голосуванні. 

12.9.2.  Порядок притягнення членів ревізійної комісії до відповідальності регулюється 

нормами чинного законодавства України. 

                 12.10. Засідання ревізійної комісії 

12.10.1. Організаційною формою роботи ревізійної комісії є: 

 планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ; 

 засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з проведенням перевірок та  

організацією роботи ревізійної комісії. 

12.10.2. Засідання ревізійної комісії АТ скликаються за необхідності, але не рідше одного 

разу на рік. 

12.10.3.   Кожен з ініціаторів позапланової перевірки згідно п.п. 12.5.4. може вимагати 

здійснення такої перевірки не частіше 2 разів за рік. 

12.10.4. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 

не менше  двох третин її  кількісного складу. 
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12.10.5.  Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів 

Ревізійної комісії  (більше 50 % голосів), які беруть участь у її засіданні. Рішення з усіх питань 

приймаються відкритим голосуванням. 

12.10.6. Під час голосування на засіданні голова та члени ревізійної комісії мають один 

голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним. 

12.10.7.  За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ ревізійна комісія 

складає висновок, в якому має міститися: 

 підтвердження достовірності даних фінансової звітності АТ за відповідний період; 

 інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово- 

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання 

звітності; 

 інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки. 

12.10.8.  Складений ревізійною комісією висновок підписується усіма членами ревізійної 

комісії, які брали участь у проведенні перевірки. 

12.10.9. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки 

(висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), повинні 

бути остаточно оформлені не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня її закінчення та протягом дня з 

дати їх оформлення передані до наглядової ради та правління АТ для оперативного розгляду та 

реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні наглядової ради, 

правління, а також ініціатору проведення позапланової перевірки. 

12.10.10. Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської 

діяльності АТ повинен бути наданий наглядовій раді АТ не пізніше як за 40 днів до дати проведення 

чергових загальних зборів акціонерів АТ. 

12.10.11. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною 

комісією перевірок наглядовій раді АТ на найближчому засіданні наглядової ради, що проводиться 

після здійснення перевірки ревізійної комісії. 

12.10.12. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною 

комісією перевірок загальним зборам акціонерів. 

12.11. Аудит. 
12.11.1 Достовірність та повнота річної фінансової звітності АТ за підсумками 

попереднього (звітного) року, факти порушення законодавства під час проведення фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності повинні бути підтверджені незалежним аудитором. 

12.11.2. Незалежний аудитор визначається рішенням наглядової ради. Договір про 

проведення аудиторської перевірки за підсумками фінансового року за дорученням наглядової ради 

від імені АТ підписує голова правління АТ. 

12.11.3. Незалежним аудитором не може бути: 

 афілійована особа АТ; 

 афілійована особа посадової особи АТ; 

 особа, яка надає консультаційні послуги АТ. 

12.11.4. АТ публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, 

відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 

12.11.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в АТ, 

своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про 

діяльність АТ - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про АТ як емітента цінних 

паперів несе голова правління відповідно до законів України. 

12.11.6. Аудиторська перевірка діяльності АТ має бути проведена у будь-який час на 

вимогу акціонера (акціонерів), які разом володіють більше, ніж 10 % (десятьма) акцій. В такому разі 

акціонер (акціонери) самостійно укладають з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) 

договір про проведення аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності АТ, в якому 

зазначається обсяг перевірки. Така аудиторська перевірка може здійснюватися не частіше 2 разів за 

календарний рік.   Письмова вимога акціонера (акціонерів), які разом володіють більше, ніж 10 % 

(десятьма) акцій повинна містити: 

 прізвище, ім'я та по батькові акціонера / акціонерів; 

 паспортні дані акціонера/акціонерів (для ідентифікації); 

 кількість акцій, що належать акціонеру/акціонерам; 

 обсяг перевірки. 

12.11.7. АТ зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання письмової вимоги акціонера 

про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки та надати копії 

документів, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою АТ. 
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   12.11.7. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на 

акціонера (акціонерів), на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка. Загальні збори акціонерів 

можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. 

 

13. Облік  та  звітність. 
 

   13.1. АТ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності 

відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, 

встановлені законодавством України, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому 

порядку й обсязі органам державної статистики. 

13.2.  Фінансовий рік АТ відповідає календарному року та починається 1 січня і 

завершується 31 грудня цього ж року. 

13.3.  Фінансові результати АТ повинні відображатись у його квартальному та річному 

балансах, у звіті про фінансові результати АТ, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до 

встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. АТ 

подає свою звітність в порядку, встановленому законодавством. 

13.4.  Фінансово - господарська діяльність АТ здійснюється відповідно до планів, які 

затверджуються наглядовою радою АТ. 

13.5.  Річний звіт про результати діяльності АТ попередньо погоджується наглядовою 

радою протягом 90 днів після закінчення календарного року. 

13.6.  Річний звіт та баланс АТ підлягають затвердженню загальними зборами АТ. 

 

14. Порядок внесення змін  до статуту. 
 

14.1. Внесення змін до Статуту АТ є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. 

14.2.  Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті АТ приймаються 

більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. 

                  14.3. АТ зобов'язано у п'ятиденний термін з дати прийняття загальними зборами АТ 

відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому 

Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру 

                 14.3.4. Зміни до Статуту АТ набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної 

реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну 

реєстрацію, про такі зміни. 
 

15. Порядок укладання правочинів,  у вчиненні яких є  заїнтересованість. 
 

15.1.  Особою, заінтересованою у вчиненні АТ правочину, вважається посадова особа 

органів АТ, якщо зазначена особа відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак: 

15.1.1. Є стороною такого правочину; 

15.1.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від АТ (посадових осіб АТ) або 

від особи, яка є стороною правочину; 

15.1.3. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах 

виконання правочину; 

15.1.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва АТ 

посадовими особами); 

15.2.  Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати АТ про наявність у неї такої 

заінтересованості. 

15.3.  Норми цієї статті 15 Статуту не застосовуються  у разі:  

 прийняття відповідного рішення про схвалення правочину наглядовою радою чи  

загальними зборами; 

 при реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних АТ акцій; 

 при викупу АТ в акціонерів розміщених ним акцій; 

 виділу та припинення АТ; 

 при наданні посадовою особою АТ або акціонером, що одноосібно або разом з 

афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій АТ, на безоплатній основі 

гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають АТ позику. 

     15.4. Правління АТ зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання 

відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій 

раді  інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: 
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 предмет правочину; 

 вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; 

 загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження  

майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; 

 особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину. 

                  15.5. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення 

правочину. 

                  15.6. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси АТ, 

наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. 

                 15.7. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не 

бере участь в голосуванні з питання вчинення такого правочину. 

                 15.8. Правочин, вчинений з порушенням вимог п.п. 15.1.-15.6., може бути визнано судом 

недійсним. 

                 15.9. Відповідальність за шкоду, завдану АТ правочином, вчиненим з порушенням вимог 

п.п. 15.1.-15.8. несе особа, заінтересована у вчиненні АТ такого правочину. 

 

16. Документи АТ, інформація про АТ. 
 

                  16.1.  За своїм місцезнаходженням АТ зберігає такі документи: 

16.1.1. Статут, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію АТ. 

16.1.2.  Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, інші 

внутрішні положення, що регулюють діяльність органів АТ та зміни до них. 

16.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво АТ. 

16.1.4.  Документи, що підтверджують права АТ на майно (документи, що підтверджують 

права на майно, яке обчислюється на балансах філій зберігаються за місцезнаходженням філій. 

Начальники філій несуть персональну відповідальність за збереження таких документів). 

16.1.5. Протоколи загальних зборів. 

16.1.6.  Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час 

підготовки до Загальних зборів. 

16.1.7. Протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови 

правління. 

16.1.8. Протоколи засідань ревізійної комісії. 

16.1.9. Висновки ревізійної комісії та аудитора АТ. 

16.1.10.  Річну фінансову звітність. 

16.1.11.  Документи бухгалтерського обліку. 

16.1.12.  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам. 

16.1.13.  Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних 

паперів АТ. 

16.1.14.  Перелік афілійованих осіб АТ із зазначенням кількості, типу та/або класу належних 

їм акцій. 

16.1.15.  Особливу інформацію про АТ згідно з вимогами законодавства. 

16.1.16.  Список посадових осіб АТ. 

16.1.17.  Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання 

АТ, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління. 

16.2.  Відповідальність за зберігання документів АТ покладається на голову правління та на 

головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

16.3. Документи, передбачені п.16.1., підлягають зберіганню протягом всього строку 

діяльності АТ, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються 

відповідно до законодавства. 

16.4. АТ забезпечує кожному акціонеру доступ до документів АТ. Перелік документів, які 

АТ зобов'язане за письмовою вимогою надавати акціонерам, визначається чинним законодавством 

України та «Положенням про розкриття інформації акціонерам Публічного акціонерного товариства 

по газопостачанню та газифікації «Черкасигаз»». 

16.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації надається безпосередньо або 

надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою АТ на ім'я 

правління з зазначенням: 

 прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, 

місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію); 

  кількість і тип (клас) належних йому акцій; 

  найменування копії документу, що вимагається; 

  особистого підпису акціонера. 
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16.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, за 

умови повної ідентифікації акціонера, правління зобов'язане надати акціонеру копії документів, 

завірені підписом уповноваженої особи та печаткою АТ. За надання копій документів АТ може 

встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій 

документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 

16.7. Будь-який акціонер, за умови повної його ідентифікації та повідомлення Правління 

не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими в 

п. 16.1.1.-16.1.3., 16.1.5. -16.1.10., 16.1.12., 16.1.13., 16.1.15., 16.1.16. Статуту, у приміщенні АТ за його 

місцезнаходженням у робочий час. 

16.8. АТ зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується 

інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 

16.9. АТ має право на комерційну таємницю та її захист. 

16.9.1. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, 

технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю АТ та афілійованих осіб 

АТ, розголошення (передача, втрата) яких небажана для АТ, за винятком відомостей, які відповідно 

до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. 

16.9.2. Кожен із акціонерів і працівників АТ зобов'язаний зберігати сувору 

конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансової, комерційної та 

іншої), що складає комерційну таємницю АТ, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження 

одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи 

працівник несе відповідальність згідно із законами України. 

16.9.3. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю АТ, 

їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються правлінням з урахуванням вимог законодавства 

України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним 

законодавством України. 

16.9.4. АТ має право на охорону інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної 

інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з 

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

органами АТ відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. 
 

17. Трудовий колектив АТ. 
 

17.1.  Трудовий колектив АТ складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в 

його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють 

трудові відносини працівника з АТ. 

17.2.  АТ самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також 

соціальний розвиток трудового колективу, встановлює форми та системи оплати праці, розмір 

заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. 

17.3.  Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я 

вирішуються правлінням згідно із законодавством України. 

17.4.  Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, 

а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України. 

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на голову правління. 

17.5. АТ забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у 

встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними 

трудових обов'язків. 

17.6.  Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу 

(конференція), які проводяться не рідше одного разу на рік та : 

17.6.1.  Схвалюють проект колективного договору. 

17.6.2.  Вирішують питання самоврядування трудового колективу. 

17.6.3.  Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг. 

17.6.4.  Захищають інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням. 

Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 50 % від загальної кількості 

працівників (делегатів). Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах. 

17.7. Інтереси трудового колективу представляє голова профспілкового комітету 

первинної профспілкової організації трудового колективу АТ, який обирається згідно чинного 

законодавства України. 

17.8. Голова профспілкового комітету трудового колективу у межах наданих йому 

повноважень від імені трудового колективу: 

                  17.8.1. Укладає колективний договір з правлінням. 
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17.8.2. Узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам АТ соціальних та 

інших пільг. 

17.8.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку АТ. 

17.8.4.  Розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального 

стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності. 

17.8.5.  Порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АТ. 

17.8.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу. 

                  17.9.   Повноваження трудового колективу  в період між зборами реалізується  виборним 

органом, який діє згідно чинного законодавства. 

                  17.10. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством 

України. 

                  17.11. Внутрішніми положеннями АТ може встановлювати додаткові (крім передбачених 

чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих 

категорій. 
18. Припинення  діяльності  АТ. 

 

                  18.1.  Реорганізація АТ. 

18.1.1.  АТ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків 

іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) 

або в результаті ліквідації. 

18.1.2.  Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, 

передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та 

іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного АТ визначаються 

законодавством. 

18.1.3.  Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або 

перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, 

перетворення), які повинні містити: 

18.1.3.1.  Повне найменування та реквізити кожного АТ, що бере участь у злитті, 

приєднанні, поділі, виділі або перетворенні. 

18.1.3.2.  Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми 

можливих грошових виплат акціонерам. 

18.1.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-

правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів АТ, діяльність якого припиняється 

внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік 

заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів. 

18.1.3.4.  Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у 

підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. 

18.1.3.5.  Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що 

беруть участь у приєднанні. 

18.1.4.  Наглядова рада АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або 

перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття 

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). 

18.1.5.  Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення 

АТ шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або 

приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних 

товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, АТ зобов'язане письмово повідомити про це 

кредиторів АТ і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 

АТ зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно 

пройшло процедуру лістингу. 

18.1.6. Наглядова рада АТ, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів 

АТ питання про перетворення АТ, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну 

акцій АТ на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника. 

   18.2.  Ліквідація АТ. 

                  18.2.1. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, 

передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та 

порядок ліквідації АТ визначаються законодавством. 

18.2.2.  Рішення про ліквідацію АТ, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку 

ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення 

вимог кредиторів, вирішують загальні збори АТ, якщо інше не передбачено законом, а у разі 
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ліквідації АТ за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається 

цими органами. 

18.2.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

наглядової ради та правління АТ. Ліквідаційна комісія є єдиним уповноваженим представником АТ з 

усіх питань, що стосуються його діяльності. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією 

та затвердження аудитором, підлягає затвердженню загальними зборами. 

18.2.4. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та 

акціонерів задовольняються у такій черговості: 

18.2.4.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 

каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'ю або смертю та вимоги кредиторів, забезпечені заставою 

чи іншим способом. 

18.2.4.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги 

автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності. 
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Додаток № 1 
 до п. 2.9.11 Статуту ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

(Протокол загальних зборів 

акціонерів №  10  від  17 вересня  2013 р) 

 

Перелік 
управлінь по експлуатації газового господарства - філії (відокремлені підрозділи), які входять до 

складу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА 

ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» без статусу юридичної особі. 

№ 

п\п 

Управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ) – філії  

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» (відокремлені підрозділі) Адреса 
Код 

ЄДРПОУ 

1 2 3 4 

1 

ГОРОДИЩЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Франка, 3    

м.Городище,   Черкаська 

обл.19500 

 

24419656 

 

2 

ДРАБІВСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ 

«ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Комсомольська, 11 

с.м.т. Драбів,  Черкаська 

обл.19800 

 

24419494 

 

3 

ЖАШКІВСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Леніна, 55  м.Жашків,   

Черкаська обл.19200 

 

21370907 

 

4 

ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Щедріна, 7 

м.Звенигородка,  Черкаська 

обл.20200 

 

24419531 

 

5 

ЗОЛОТОНІСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул.Обухова, 60  м. 

Золотоноша,  Черкаська 

обл.19700 

 

24420066 

 

6 

КАМ’ЯНСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Пушкіна, 43  м. 

Кам’янка,  Черкаська 

обл.20800 

 

24420362 

 

7 

КАНІВСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ 

«ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Леніна, 182  м. 

Канів,  Черкаська 

обл.19000 

 

24419241 

 

8 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул.   Суворова, 70       

м. Корсунь- 

Шевченківський,  

Черкаська обл.19400 

 

21385858 

 

9 

МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Санаторна, 15  м. 

Монастирище,  Черкаська 

обл.19100 

 

24419672 

 

10 

СМІЛЯНСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Канарського, 21 м. 

Сміла,  Черкаська обл. 

20700 

 

24419235 

 

11 

ТАЛЬНІВСЬКЕ  УПРВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ 

«ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Попова-Гертлейна, 114 

м. Тальне,  Черкаська обл. 

20400 

24420422 

 

12 

ЧОРНОБАЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул.Шевченка, 258 А с.м.т. 

Чорнобай, Черкаська 

обл.19900 

 

24419376 

 

13 

ШПОЛЯНСЬКЕ  УПРАВЛІННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА – ФІЛІЯ  ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ  

ТА ГАЗИФІКАЦЇЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» 

вул. Пролетарська, 53  м. 

Шпола,  Черкаська обл. 

20600 

 

22799268 

 


