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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Публічне акціонерне товариство «ДНІПРЯНКА» (надалі - Товариство) є юридичною особою 

приватного права відповідно до законодавства України, створене (засноване) як Акціонерне 

товариство відкритого типу «ДНІПРЯНКА» розпорядженням Дніпровської районної державної 

адміністрації м. Києва від 05.01.1994року №15 (реєстраційний номер №0093-1851 АТ) шляхом 

перетворення суб’єкта підприємницької діяльності – Державної комунальної виробничої фірми 

«ДНІПРЯНКА» (в подальшому – Відкрите акціонерне товариство «ДНІПРЯНКА») та діє 

відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України 

«Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий 

ринок», інших чинних нормативно-правових актів  законодавства України і цього Статуту (надалі 

– Статут). 

1.2. Публічне акціонерне товариство «ДНІПРЯНКА» є новим (зміненим) найменуванням 

Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА» (ідентифікаційний код: 01565276), на 

підставі рішення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА» 

від 23 грудня 2010 року (Протокол №1/10 від 23 грудня 2010року), у зв’язку з приведенням 

Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 

17 вересня 2008 р. № 514-VI.  

1.3. Повне найменування Товариства: 

1.3.1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРЯНКА»; 

3.1.2. російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНИПРЯНКА»; 

1.3.3. англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «DNIPRJANKA». 

1.4. Скорочене найменування Товариства: 

1.4.1. українською мовою: ПАТ «ДНІПРЯНКА»; 

1.4.2. російською мовою: ПАО «ДНИПРЯНКА»; 

1.4.3. англійською мовою:  PJSC «DNIPRJANKA». 

1.5. Місцезнаходження Товариства:  

08132, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, 

вул.Першотравнева, 7 
 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА 

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені 

для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки. 

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного 

товариства «ДНІПРЯНКА» (ідентифікаційний код: 01565276). 

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямами (торгівельна, виробнича, 

соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. 

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які 

договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, 

адміністративному та третейському суді. 

2.5. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, 

відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а 

також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним 

законодавством та цим Статутом. 

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм 

найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші 

атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством. 

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Товариство є власником: 

2.7.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного 

капіталу: 

2.7.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності; 

2.7.3. одержаних доходів; 

2.7.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України. 

2.8. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою 

забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових 

(кредитних) коштів. 
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2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в 

оренду іншим підприємницькім товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва 

та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не 

суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 

Товариство, відповідно до чинного законодавства України, на свій розсуд володіє, користується та 

розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також 

майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи 

іншому безоплатному вилученню. 

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство 

не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за 

зобов'язаннями Товариства. 

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з 

діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю 

оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості 

належних їм акцій. 

2.12. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи 

розміщення (емісію) цінних паперів (акцій, облігацій). 

2.13. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом 

та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну 

таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, або носить конфіденційний характер і не 

підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного 

законодавства України та цього Статуту. 

2.14. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю  

кореспонденції,  на  інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати 

Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання 

прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді 

зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 

3.2.1.  У сфері торгівлі і громадського харчування:   

 організація оптової та роздрібної торгівлі промисловими та продовольчими товарами; 
 проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання; 
 організація торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації продукції, робіт, послуг; 
 реалізація продукції, товарів і послуг юридичним особам і громадянам, торговельно-

закупівельна діяльність; 
 оптово-роздрібна та комісійна торгівля автотранспортними засобами, сільськогосподарською 

технікою, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, 

інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів; 
 ринкова, комісійна, комерційна, зовнішня торгівля; 

 оптово-роздрібна та комісійна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними 
матеріалами, відкриття автозаправних станцій; 

 організація оптової та роздрібної торгівлі, зберігання, переробка і транспортування 

продуктів харчування, тютюнових та горілчаних виробів та товарів народного вжитку 

вітчизняного та іноземного виробництва; 
 організація оптової та роздрібної торгівлі сільськогосподарськими продуктами, закупівля 

сільськогосподарських продуктів у населення за готівку; 
 організація оптової та роздрібної торгівлі предметами гігієни, парфумерно -косметичними 

виробами; 
 оптова та роздрібна торгівля медикаментами, іншими лікарськими препаратами; 

 оптово-роздрібна та комісійна торгівля хімічними та біологічними засобами, речовинами та 

сировиною для їх виробництва; 

 оптово-роздрібна торгівля продукцією металургійної та машинобудівної промисловості, 

сировиною для її виробництва; 

 здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-

технічного призначення, товарів народного споживання; 
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 організація та діяльність закладів  громадського харчування, кафе, барів, ресторанів тощо, в 

тому числі з реалізацією алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

 закупівля продуктів харчування за готівковий та безготівковий рахунок; 

 реалізація хлібобулочних виробів, кондитерських виробів, харчових концентратів, рослинного 

масла, майонезу; 

 реалізація макаронних виробів, борошна, круп тощо; 

 закупівля та реалізація склопосуду; 

 будь яка діяльність пов’язана з торгівлею піротехнічними засобами та виробами. 

3.2.2. У сфері інжинірингу: 

 розширення можливості експорту продукції, перевалки в морських портах України;  

 забезпечення технологій дорожнього проектування, ремонту, будівництва утримання 
транспортних коридорів, автошляхів, інфраструктури шляхового господарства, розробку та 
реалізацію проектно-кошторисної документації, технологій, програмних продуктів, 
використання "ноу-хау" та інших майнових і немайнових прав; 

 розробка дизайну дорожньо-будівельного обладнання, промислових та побутових 

будівель, декоративних, прикладних, промислових та побутових виробів, оформлення 
інтер'єрів житлових та виробничих приміщень; 

 складання систем інформатики дорожнього руху; 
 дослідження властивості земельного полотна, стану доріг, технологій дорожніх 

конструкцій, дорожньо-будівельні матеріали, аналіз термінів циклу дорожніх покрить, оцінка 
витрат; 

 розробка систем моніторингу дорожнього руху, управління доглядом за дорожнім 
покриттям, мостами, розробка дорожньо-метеорологічної інформаційної системи та системи 
планування маршрутів для великовантажного транспорту, створення єдиного банку дорожньої 
інформації; 

 розробка і впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій; 
   інжинірингові роботи у будівництві. 

3.2.3. У фінансовій сфері: 

 надання послуг з маркетингу та лізингових операцій; 

 придбання,  продаж,  оренда рухомого та нерухомого  майна для вітчизняних та 
іноземних юридичних та фізичних осіб, проведення іпотечних операцій; 

 організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України 
порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі у 
будівництві автошляхів, транспортних коридорів, в промисловості, на транспорті і 

зв'язку, в сільському господарстві, в торгівлі та сфері обслуговування; 
 розробка та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм 

транспортних коридорів, автошляхів, регіонів та підприємств; 
 випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, 

кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

 діяльність з обміну валют; 

 факторинг; 

 залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 
 фінансовий лізинг; 
 надання гарантій та поручительств, безпроцентної та процентної фінансової допомоги;  
 переказ грошей; 

 торгівля цінними паперами; 
 інші операції, які відповідають законодавчим критеріям - "фінансова послуга". 
3.2.4 У сфері консалтингу: 

 консультації в сфері дорожнього управління, питань експлуатації та утримання доріг, 

передових технологій дорожнього проектування та будівництва, ремонту і утримання 

доріг, інформаційних технологій, аналізу екологічного навантаження, геодезії та картографії, 

обліку транспортних засобів, дорожнього і мостобудівного планування, дослідження у 

сфері менеджменту дорожнього господарства, транспортних систем, проектування мостів 

та інших інженерних споруд, повторного використання дорожньо-будівельних матеріалів; 

 розробка і здійснення програм та планів приватизації; 

 надання сервісних, маркетингових представницьких, комерційних та інших послуг; 

 здійснення науково-технічної, патентної, економічної та інформаційної діяльності; 
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 організація навчання та підвищення кваліфікації українських та іноземних фахівців у 

відповідних учбових закладах, на семінарах, конференціях тощо, як на території України, так і 

за її межами; 

 представництво інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні та за її межами. 

3.2.5. У сфері послуг: 

 надання інформаційних послуг на основі створеного банку даних інформаційно -

економічного характеру; 

 здійснення діяльності дорожніх метеостанцій і систем повідомлення учасників руху; 

 реалізація електронно - обчислювальних комплексів та іншого обладнання, надання послуг по 

їх установці та сервісному обслуговуванню; 

 здійснення діяльності пересувних дорожніх лабораторій; 

 надання послуг по охороні колективної та приватної власності, життя та здоров'я громадян; 

 надання послуг у рекламно-видавничій, інформаційній діяльності; 

 надання транспортних послуг (в тому числі, автотранспортні, морські, річні, авіаційні 

перевезення); 

 здійснення представницьких функцій українських та іноземних юридичних осіб; 

 міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, 

річковим, морським транспортом; 

 ремонт і технічне обслуговування автомобілів, тракторів та інших автотранспортних засобів на 

замовлення юридичних і фізичних осіб; 

 будівництво, утримання і охорона стоянок автомототранспорту; 

 послуги в сфері готельного господарства;  

 агентування морського торговельного 

флоту;  

 вантажно-розвантажувальні та транспортно-експедиційні послуги; 

 сільськогосподарські послуги; 

 посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання,  продукції 

сільського господарства, продукції виробничо-технічного призначення; 

 посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна 

виробничо-технічного призначення; 

 продаж і здавання  в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного та 

невиробничого призначення, земельних ділянок; 

 послуги інформаційно-обчислювального обслуговування; 

 матеріально-технічне постачання і збут; 

 виробничі види побутового обслуговування населення; 

 невиробничі види побутового обслуговування населення; 

 рекламна діяльність; 

 здійснення орендних та лізингових операцій; 

 благодійна діяльність 

 діяльність у сфері бухгалтерського обліку; 

 консультації з питань комерційної діяльності та управління; 

 керівництво підприємствами; 

 юридичні послуги; 

 інші послуги. 

3.2.6. У сфері будівництва: 

   будівництво і реконструкція будинків та приміщень, виконання художньо-реставраційних 
робіт, в тому числі: будівництво житла, будівництво об’єктів промислово-виробничого та 
соціально-культурного призначення, ремонтні та реставраційні роботи, виконання 
будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт, 
промислове та цивільне будівництво в сільській місцевості; 

   будівельно-монтажні роботи; 

   підготовчі роботи; 

   розробка ґрунтів в т.ч. улаштування основ та фундаментів; спеціальні роботи у ґрунтах; 

закріплення слабих ґрунтів; 

   демонтаж будівель та будівельних конструкцій; 
   встановлення і складання тимчасових будівель та споруд; 

   земляні роботи; 
   планування площ; 
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  роботи з благоустрою територій; 

  обладнання огороджень, огорож і малих форм; 

  зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівель і споруд; 
   монтаж металевих конструкцій; 
   улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій; 
   виробництво та монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; 
   мурування із каменю, цегли і блоків та футерувальні роботи; 
   скління; 

   роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування; 

   теплотехнічні і термоізоляційні роботи; 
   санітарно-технічні роботи; 
   водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи; 
   лінійне будівництво; 
   опорядження конструкцій та устаткування, штукатурні, малярні, облицювальні та інші 

види опоряджувальних робіт; 
   роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж; 
  улаштування систем  вентиляції, кондиціонування повітря та пневмотранспорту; 

  будівництво і упорядкування доріг та аеродромів, улаштування дорожніх основ та покриттів в 

т.ч. посадочних смуг та вертодромів; 

  ремонт будов і споруд виробничого та невиробничого призначення; 

  пусконалагоджувальні роботи; 

  проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи; 

  експлуатаційне буріння; 

  виконання функцій генерального проектувальника в сфері проектування будівель та споруд 

житлового, громадського, промислового, адміністративного призначення; 

  будівництво передавальних станцій супутникового зв'язку.  
3.2.7.  У сфері виконання робіт та виробництва: 

 пошук (розвідка ) та експлуатація родовищ корисних копалин; 

 виконання робіт по механізації і автоматизації виробничих процесів; 
 технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку; 
 зйомка та показ відео-, кіно- та слайд-фільмів, створення теле- кіно- та фотостудій, 

студій звукозапису, видавництв, типографій, поліграфічних комбінатів тощо; 
 розробка, введення в експлуатацію та реалізація системного і прикладного математичного 

забезпечення інформаційних систем управління та проектування, автоматизованих робочих 
місць;  

 створення та реалізація програмного продукту у різних сферах діяльності юридичних та 
фізичних осіб; 

   здійснення  діяльності штемпельно-гравіювальних майстерень, виготовлення печаток і 
штампів; 

   виробництво транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, запасних та 
комплектуючих частин до них, обладнання, приладів, інструментів для технічного 
обслуговування транспортних засобів; 

   виробництво нафтопродуктів; 
 виробництво хімічних та біологічних засобів, речовин та сировини для їх виробництва; 

 виробництво хімічних та біологічних засобів, речовин та сировини для їх виробництва; 

 виробництво продукції металургійної та машинобудівної промисловості та сировини для її 

виробництва; 

 виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів, харчових концентратів; 

 виробництво продукції кулінарії; 

 виробництво рослинного масла, майонезу; 

 виробництво та реалізація макаронних виробів, борошна, круп тощо; 

 виробництво  інших продуктів харчування; 

 виробництвом піротехнічних засобів та виробів; 

  виробництво товарів народного споживання та промислово-технічного призначення; 
  виробництво та реалізація пластмас, полімерів, резинових і будівельних виробів та матеріалів; 
 виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та 

технологічного обладнання; 

 виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіроолійних 
культур, продукції тваринництва, хутрових звірів, худоби та птиці; 
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 виробництво продукції з деревини; 
 заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів; 
 виробництво товарів народної медицини; 
 переробка шкіри, виробництво шкіряних виробів; 
 збір, переробка, реалізація лікарських виробів; 
 створення та утримання пекарень по виготовленню печива, хліба та іншої продукції; 

 виробництво медичної техніки та препаратів; 
 переробка металів, хімічних, біологічних, медичних засобів, сировини та речовин; 
 переробка вторинних ресурсів, відходів виробництва різних галузей народного 

господарства; 

 виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості; 

 виробництво та постачання електричної енергії тощо.  

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати 

після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) відповідно до чинного законодавства 

України. 

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій 

сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ 

4.1. Статутний капітал Товариства становить 3 979 500,00 грн. (три мільйони дев’ятсот сімдесят 

дев’ять тисяч п’ятсот гривень). 

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 790 000 (три мільйони сімсот дев’яносто тисяч) 

штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня п’ять копійок) 

кожна.  
Частка у Статутному капіталі Товариства простих іменних акцій становить 100% (сто відсотків). 

Товариство не випускає привілейованих іменних акцій. 

Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. 

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо 

кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок 

придбання ними акцій.  

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у 

випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може 

бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та 

зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою 

зменшення їх загальної кількості. 

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами 

або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що 

мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом 

яких є набувач, та векселів), іншим майном. 

Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні 

Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій. 

4.7. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, 

іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової 

ради Товариства. 

4.8. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. 

За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення 

ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства. 

4.9. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним 

законодавством України. 

4.10. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою 

власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та 

відповідним рішенням загальних зборів. 

4.11. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, 

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

таких цінних паперів. 
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4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп 

акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до 

чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. 

4.13. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 % (п'ятнадцять відсотків) статутного 

капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 

Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом 

розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 % (п’ять  

відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття 

збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за 

привілейованими акціями у разі їх розміщення, погашення заборгованості у разі ліквідації 

Товариства тощо. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА 

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. 

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 

1) брати участь в управлінні Товариством; 

2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому 

внутрішніми документами Товариства; 

3) отримувати дивіденди; 

4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; 
5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх 

приватного розміщення; 

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках 

та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами 

Товариства; 

7) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом. 

5.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною 

привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність 

прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, 

ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови 

конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції 

або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які 

надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у 

Статуті Товариства. 

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані: 

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 

2) виконувати рішення органів Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, 

порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та відповідними рішеннями органів 

Товариства; 

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства; 

5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України. 

Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів, що їх уклали, 

покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів 

Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про 

укладення таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство 

та надати Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору. 

 

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних 

зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту 

Товариства. 

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 

• виплачуються дивіденди; 

• створюється та поповнюється резервний капітал; 

• покриваються збитки минулих періодів; 

• накопичується нерозподілений прибуток. 
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6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну 

просту акцію затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за поданням 

Наглядової ради Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір 

дивідендів. 

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата 

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

Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року 

шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок 

акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі 

неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються 

за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення 

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

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті 

прийняття рішення про виплату дивідендів. 

Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів за 

результатами звітного року, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, шляхом надсилання на протязі 30 календарних днів письмового повідомлення, що 

містить інформацію про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, листом з 

повідомленням про вручення. 

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання 

дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

6.6. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство, в порядку встановленому 

законодавством про 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. 

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

дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

6.8. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення – не виплачувати дивіденди 

за підсумками роботи Товариства за звітний рік. 

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України та цього 

Статуту.  

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА 

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі - «Загальні збори» або 

«Збори»), Наглядова рада та Генеральний директор (виконавчий орган). 

 

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. 

У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу 

акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних 

зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у 

будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити 

свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах 

особисто.  

У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів 

управління Товариства, Ревізійної комісії Товариства, представник аудитора Товариства та 

представник органу, який, відповідно до Статуту, представляє права та інтереси трудового 

колективу, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради Товариства зазначені особи 

повинні взяти участь у Загальних зборах. 

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому 

числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або виконавчого органу. 

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 

2) внесення змін до Статуту Товариства; 

3) прийняття рішення  про розміщення акцій; 



Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРЯНКА»                                               стр. 10 из 19  

4) прийняття рішення  про розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25  

(двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства; 

5) прийняття рішення  про збільшення статутного капіталу Товариства; 

6) прийняття рішення  про зменшення статутного капіталу Товариства; 

7) прийняття рішення  про дроблення або консолідацію акцій; 

8) прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, встановлення порядку 

(максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються), строку, ціни (або порядку її 

визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, визначення дій Товариства щодо 

викуплених ним акцій (прийняття рішення про анулювання або продаж викуплених акцій); 

9) встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження Статуту; 

10) обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 

або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами 

Наглядової ради Товариства; 

11) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради 

Товариства; 

12) обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень; 

13) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора 

(виконавчий орган)  та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них; 

14) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 

15) затвердження річного звіту Товариства; 

16) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, в тому числі висновків Ревізійної 

комісії щодо достовірності річного звіту Товариства; 

17) розподіл прибутку і збитків Товариства; 

18) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 

простими акціями Товариства; 

19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту  Генерального 

директора (виконавчого органу), звіту Ревізійної комісії Товариства щодо оцінки їх діяльності 

протягом звітного періоду; 

20) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків прийняття рішення про 

приєднання Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, про затвердження 

умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального 

акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та 

виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та 

перетворенням Товариства; 

22) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, 

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу; 

23) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства; 

24) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 9.3. цього 

Статуту; 

25) прийняття рішення про вчинення правочину. щодо якого є заінтересованість більшості членів 

Наглядової ради Товариства; 

26) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про: 

а) обрання лічильної комісії Загальних зборів; 

б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів 

реєстратору або депозитарію; 

в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів; 

г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня. 

27) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення 

аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, до виключної компетенції Загальних зборів 

також може бути віднесено вирішення й інших питань. 

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати, в строк не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року, річні Загальні збори. 

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання: затвердження річного 

звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства; прийняття рішення за наслідками 



Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРЯНКА»                                               стр. 11 из 19  

розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора (виконавчого органу), звіту 

Ревізійної комісії Товариства. 

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою 

або акціонерами Товариства у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається 

акціонерам Товариства персонально, шляхом направлення рекомендованого листа, у строк не 

пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка 

веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами 

Товариства. 

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок 

денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.  

7.7. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання 

акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством України.  

7.8. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних 

повідомлень, передбачених п. 7.6. та 7.7. цього Статуту, визначається Наглядовою радою в 

порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради, зазначений перелік 

складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства. 

7.9. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів, Товариство 

(акціонери, що скликають Збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних 

зборів, персонально  повідомити про це акціонерів Товариства та фондову біржу, на якій воно 

пройшло процедуру лістингу, надіславши кожному з них змінений порядок денний 

рекомендованим листом. 

7.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, 

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за 

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день 

проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається 

Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку 

денного Загальних зборів. 

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

беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш, як 60 (шістдесяти) 

відсотків голосуючих акцій.  

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією один раз на момент 

закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах. 

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

мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 

про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на 

яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Зміни до переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення 

можуть вноситися особою, уповноваженою Наглядовою радою, за наявності усіх документів, що 

свідчать про перехід права власності на голосуючі акції Товариства після складення переліку. 

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

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - цими 

акціонерами. 

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 

підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів. 

Акціонери, які володіють у сукупності 10 (десятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а 

також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, можуть призначати своїх 

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, проведенням 

Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації 

акціонерів письмово повідомляють Товариство. 

7.13. З числа акціонерів Товариства або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах, 

акціонери обирають Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.  

Голова Загальних зборів: (а) веде Загальних збори, (б) організовує розгляд порядку денного 

Загальних зборів та складення протоколу Зборів, (в) забезпечує дотримання порядку проведення 

Загальних зборів Акціонерів, встановлених Статутом і чинним законодавством України.  
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Секретар Загальних зборів: (а) технічно та організаційно забезпечує проведення Загальних 

зборів та (б) веде протокол Загальних зборів.  

Підрахунок голосів та бюлетенів для голосування, а також роз’яснення щодо порядку голосування 

та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, 

здійснює лічильна комісія Товариства, яка обирається Загальними зборами.  

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює Секретар Загальних зборів. 

Повноваження лічильної комісії за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами, 

можуть бути передані реєстратору або депозитарію Товариства. 

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання, за рішенням ініціаторів Зборів чи самих 

Загальних зборів, може фіксуватися технічними засобами. 

За рішенням Загальних зборів, Секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу Зборів 

або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів, відповідні записи яких додаються 

до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату 

протоколу Загальних зборів.  

Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за 

допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів. 

7.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням 

бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними 

зборами. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна 

комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо: 

а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством; 

б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера; 

в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, 

викладеного у довіреності чи додатку до довіреності. 

Вимоги до змісту бюлетенів для голосування встановлюються чинним законодавством України. 

7.15. Підсумки голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування, який підписується 

всіма членами лічильної комісії Товариства та додається до протоколу Загальних зборів.  

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування.  

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію Товариства, протокол 

про підсумки голосування  підписує представник реєстратора або депозитарію. 

Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством 

України. 

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилось голосування Після 

закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 

робочих днів шляхом надання письмового повідомлення.  

Протокол Загальних зборів складається та підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів  

протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, 

підписаний Головою Зборів та Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою 

Товариства та підписом Генерального директора (виконавчого органу) Товариства.  

7.16. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 

відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 

Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів від їх 

загальної кількості (кваліфікованою більшістю голосів) з таких питань:  

1) внесення змін до Статуту Товариства; 
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  
3) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 
4) прийняття рішення про розміщення акцій; 
5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства; 
6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 
7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків прийняття рішення про 

приєднання Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, про затвердження 

умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального 

акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та 

виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та 

перетворенням Товариства; 
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8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження 

порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу; 

9) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину у випадку, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків 

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства приймається 

шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 

7.17. У випадках та порядку передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада має право 

прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, з письмовим повідомленням 

акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний , не пізніше ніж за 15 

днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку 

денного. 

 

7.18. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах 

компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює 

діяльність виконавчого органу. 

7.19. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку 

посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її 

членів. 

Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів 

Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою 

необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне 

рішення. 

7.20. До складу Наглядової ради входять 5 (п’ять) осіб (членів), серед яких Голова Наглядової 

ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного 

голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про 

Наглядову раду.  

7.21. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами, з числа членів Наглядової ради, 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих 

акцій.  

7.22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разі, якщо після 

закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин 

не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної 

Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного 

рішення. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові 

договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після 

затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує 

Генеральний директор (виконавчий орган). Члени Наглядової ради не можуть передавати власні 

повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу 

повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом). 

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором (виконавчим органом) 

або членом Ревізійної комісії Товариства. 

7.23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: 

1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 

2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами, іншими органами Товариства у разі 

настання певних обставин, а саме: 

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 (два) тижні; 

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому 

законодавством, тимчасову непрацездатність); 

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона 

обіймати певні посади) 

4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

7.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

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

об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних 

осіб: 
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2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, 

затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству 

належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання 

не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його 

акціонерів; 

3) прийняття рішення про вчинення значного правочину. визначеного п. 9.2. цього Статуту, а 

також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 

4) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного 

правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту; 

5) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про 

винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів: 

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

строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслідок виплати дивідендів; 

7) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов’язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх 

викуп; 

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій 

Товариства; 

10) прийняття рішення про обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального 

директора (виконавчого органу) Товариства, попереднє затвердження тексту трудового договору 

(контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди Генерального 

директора, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір 

(контракт) з Генеральним директором; 

11) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; 

12) обрання аудитора Товариства, попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 

13) визначення чисельності та персонального складу Служби внутрішнього аудиту Товариства, 

затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства, визначення умов 

трудових договорів, що укладаються із співробітниками Служби внутрішнього аудиту Товариства; 

14) обрання оцінювача майна Товариства, попереднє затвердження договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

15) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним 

законодавством та цим Статутом; 

16) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів 

Товариства або депозитарію цінних паперів, попереднє затвердження договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

17) затвердження всіх Положень Товариства, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю 

Товариства,  окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію; 

18) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: 

а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами 

позачергових Загальних зборів); 

б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу 

акціонерів, Генерального директора або Ревізійної комісії; 

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним 

законодавством України; 

г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що 

уповноважується вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 

зборах; 

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, 

посадових осіб Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників 

органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших 

осіб; 
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є) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, за винятком 

випадків встановлених чинним законодавством України; 

20) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) 

Товариства, підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів, отримання, у 

випадках передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов 

злиття, приєднання, поділу або виділу; 

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення (злиття, приєднання, поділ або 

перетворення) та виділ Товариства, а також про затвердження умов договору про злиття 

(приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, 

приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством 

України. 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею 

для вирішення Генеральному директору (виконавчому органу) Товариства. 

7.25. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних 

змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих 

змін у встановленому законом порядку. 

7.26. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові 

засідання.   Засідання   Наглядової   ради   проводяться   за   необхідністю,   але  не   рідше одного 

разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 

ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів 

Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу 

голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у 

Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про прийняття 

Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). 

7.27. Голова Наглядової ради: 

1) планує та організовує її роботу; 

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 

3) головує на Загальних зборах; 

4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором, а також 

трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, 

Ревізійної комісії, Служби внутрішнього аудиту. 

5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та 

Положенням про Наглядову раду. 

7.28. У неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, його 

повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням 

Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада 

збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом. 

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

на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень, у складі Наглядової ради, з числа її членів, 

можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. 

7.30. Порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду. 

7.31. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік. 

 

7.32. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює 

управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді 

Товариства та організовує виконання їх рішень. 

Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради строком на 5 (п’ять) років.  

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

Членом Наглядової ради або членом Ревізійної комісії Товариства. 

7.33. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Генерального директора здійснює 

Наглядова рада, у порядку передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Строк 

повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а 

саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. У випадку 

закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора вони 

продовжуються до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством та 

цим Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені 

відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.  
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Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами 

Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 (два) тижні; 

2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона 

обіймати певні посади); 

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

7.34. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт), яким визначаються 

умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та 

компенсації тощо. Зазначений трудовий договір (контракт) обов'язково повинні містити умову, 

відповідно до якої строк його дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в 

порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст трудового договору 

(контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства. 

7.35. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім 

тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, 

зокрема: 

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів: 

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; 

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, 

квартал, місяць тощо; 

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх 

реалізації; 

2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалізації; 

3) затвердження та реалізація планів власної роботи: 

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності 

Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів 

Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних 

документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним 

законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання 

вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті 

Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних 

правочинів та правочинів із заінтересованістю: 

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 

інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників 

(окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або 

Наглядовою радою Товариства), призначення керівників філій та представництв Товариства; 

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, 

підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші 

особи); 

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими 

внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх 

виконання, укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору 

Товариства; 

10) представлення інтересів Товариства перед третіми особами (юридичними та фізичними 

особами), в тому числі у судових органах та органах державної влади та управління, подання від 

імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, 

порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у 

випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 

13) виконання інших повноважень виконавчого органу, що передбачені чинним законодавством 

України  цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. 

7.36. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін 

та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у 

встановленому законом порядку. 
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7.37. Генеральний директор має право: в межах власної компетенції видавати накази та 

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;   підписувати 

колективний договір, зміни та доповнення до нього; без довіреності представляти інтереси 

Товариства та вчиняти юридичні дії в межах компетенції; підписувати довіреності, договори та 

інші документи від імені Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; наймати та 

звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення 

відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів 

Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи 

Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 

7.38. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність 

тощо, Генеральний директор видає наказ, у якому визначає виконуючого обов’язків Генерального 

директора для тимчасового виконання його обов’язків та обсяг таких повноважень, що 

передаються. Виконуючий обов’язків Генерального директора Товариства діє від імені Товариства 

на  підставі відповідної довіреності, у порядку представництва, передбаченому Цивільним 

кодексом України.  

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА 

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку  

фінансово-господарської діяльності Товариства від імені акціонерів. 

8.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 2 (двох) членів строком на 5 

(п’ять) років. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у 

порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну 

комісію Товариства. 

Голова Ревізійної комісії обирається з числа її членів Загальними зборами.  

8.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Загальними зборами з 

будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження 

продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження 

голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення 

Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів 

Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень 

у разі настання певних подій, а саме: 

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні; 

2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона 

обіймати певні посади); 

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

8.4. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або 

трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після 

затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової 

ради. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні 

повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином. 

8.5. Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить: 

1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками 

перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: 

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; 

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 

2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів 

управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги 

сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. 

8.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок 

проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про 

Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок 

Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Загальних зборів, Наглядової ради та 

органа (акціонера), що був ініціатором перевірки. 

8.7. Ревізійна комісія Товариства має право: 

1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових 

Загальних зборів, бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 
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2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради якщо вважає це за 

доцільне; 

3) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових 

осіб; афілійованих осіб) в межах її запиту; 

4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг; 

5) здійснювати перевірки без попереднього повідомлення про це Генерального директора та інших 

посадових осіб Товариства; 

6) у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства; 

7) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства; 

8) користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, 

затвердженого Загальними зборами (Наглядовою радою); 

9) отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб; 

10) здійснювати аудіо та відеозапис власних дій; 

11) у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати 

правоохоронні органи/Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів. 

8.8. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на 

своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік, а також 

перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати 

рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її члени. Рішення ревізійної комісії вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії. 
 

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ 

9.1. Значним правочинами Товариства є: 

1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 

від 10 % (десяти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства; 

2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, 

кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, незалежно від їх вартості. 

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом 

порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. 

9 2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, якщо 

ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 

(двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства, а також значного правочину, визначеного пп. 2) п. 9.1. цього Статуту, приймається 

Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного 

правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. 

9.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину. визначеного у 

пп. 1) п. 9.1. цього Статуту, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину 

приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. 

9.4. Рішення про вчинення значного правочину. визначеного п. 9.3. цього Статуту, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) 

відсотків, але менша ніж 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п’ятдесят) і більше 

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, 

приймається Загальними зборами трьома чвертями голосів акціонерів Товариства від загальної їх 

кількості. 

9.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити які значні правочини 

вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть 

прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів. які можуть ним вчинятися 

протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА 

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в 

його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що 

регулюють трудові відносини працівника з Товариством. 
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10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, 

а також інших видів винагороди працівників. 

10.3. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених 

чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих 

категорій. 

10.4. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори трудового колективу 

та/або інший повноважний орган трудового колективу. 

Загальні збори трудового колективу: 

а) затверджують проект колективного договору; 

б) вирішують питання самоврядування трудового колективу; 

в) призначають органи уповноважені представляти інтереси трудового колективу перед 

Товариством і його органами управління та визначають їх повноваження; 

г) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних 

пільг; 

д) вирішують інші питання, включаючи питання відносин між трудовим колективом та 

роботодавцем. 

 

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА 

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків 

іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства 

визначаються чинним законодавством України. 

 

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами.  Зміни 

до Статуту оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Статуту в новій 

редакції. 

12.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним 

законодавством України Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної 

реєстрації. 

 

 
Статут підписано від імені акціонерів Товариства Головою Загальних зборів акціонерів 

Товариства – акціонером Місіною Людмилою Петрівною, на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРЯНКА» від 18 грудня 2013 року (Протокол № 02/2013 від 18 

грудня 2013 року): 

 

 

Голова Загальних зборів    _____________________ Місіна Л.П. 

 


