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1. Загальні положення 

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Оріана" (надалі - Товариство) засновано 
відповідно до рішення Фонду державного майна України від 29 грудня 1995 року № 65- АТ 
шляхом перетворення державного концерну "Оріана" у відкрите акціонерне товариство 
відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на 
використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699/94. 

12. Назва Товариства: 
повна - Відкрите акціонерне товариство "Оріана"; 
скорочена - ВАТ "Оріана". 

1.3. Місцезнаходження Товариства: 
77300, вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-Франківська область. Україна. 
Код- 05743160 

1.4. Товариство об'єднує дочірні підприємства, що входять до нього на основі повної 
фінансової залежності від Товариства в цілому через чистий прибуток. 

2. Мета та предмет діяльності Товариства 

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку за рахунок виробничої та 
підприємницької діяльності, забезпечення постійного розвитку виробництва, 
конкурентоспроможності їх продукції (товарів), зростання дивідендів акціонерів та заробітної 
рлати трудового колективу. 

2.1. Предметом та основними напрямками діяльності Товариства є : 

* 
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- виготовлення і реалізація хімічних речовин; 
- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин; 
- експлуатація родовищ корисних копалин; 
- виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, газопроводів, 
магістральних трубопроводів, мостів, електростанцій; монтаж, ремонт, профілактичне 
обслуговування засобів охоронної сигналізації; 
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять 
дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту; використання радіочастот, 
- будівництво та технічне обслуговування міжміського і місцевого 
телефонного зв'язку, мереж зв'язку з рухомими об'єктами, мереж 
телерадіомовлення; 
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та 
автомобільним транспортом, фрахтування морського торговельного флоту, надання 
послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; виконання топографо-
геодезичних, картографічних робіт; ремонт засобів вимірювання і контролю; 
- придбання, володіння, введення в експлуатацію, експлуатація, використання, 
перевезення, зняття з експлуатації, консервація джерел іонізуючого 
випромінювання; 
- виробництво, передача та постачання електроенергії; 
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових 
та чорних металів; 
- торгівельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо 
реалізації продовольчих і непродовольчих товарів; 
- здійснення юридичної практики; 
- надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньо-



торгівельних і транзитних вантажів; 
- надання послуг для одержання професійної освіти, підгоювка спеціалістів різних 
рівнів кваліфікації; 
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на 
квартири (будинки); здійснення аудиторської діяльності; 
- проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного 
транспорту: нафтогазового комплексу, меліоративних систем, аміакопроводів. 
житлово-комунального господарства; 
- виробництво та переробка олефінових продуктів; експлуатація продуктопроводів; 
- гірничо - добувна діяльність, проведення вибухових робіт; 
- виробництво каустичної соди і хлору, калійних добрив, хімічних засобів захисту 
рослин, металевого магнію, поліетилену, кисню, азоту, аргону, хлорованих 
вуглеводнів та їх переробка, випуск товарів народного споживання, виготовлення 
та ремонт обладнання, надання послуг населенню; 
- виробництво енергії та експлуатація енергосистем; 
- випуск будівельних матеріалів, здійснення капітального будівництва; 
- монтаж, демонтаж та експлуатація підйомних механізмів; 
- здійснення вантажних та пасажирських перевезень транспортом Товариства, як в 
межах України, так і за її межами, в тому числі перевезення отруйних, радіоактивних 
речовин і стиснутих газів; 
- експлуатація пристроїв з радіоактивними елементами; 
- проведення проектно-конструкторських та науково-дослідних робіт, пошук 
(розвідка), експлуатація родовищ корисних копалин га інженерно-вишукувальні 
роботи; 
- експлуатація об'єктів цивільної оборони; 
- експлуатація всіх видів систем зв'язку; 
- монтаж, налагоджування, ремонт, повірка та експлуатація систем автоматики: 
- експлуатація водних, земельних та повітряних ресурсів; 
- природоохоронна діяльність; { 
- комерційна діяльність, маркетинг, реклама; 
- зовнішньо - економічна діяльність; 
- надання медичної допомоги населенню. 

Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних 
ІВОЛІВ чи ліцензій, здійснюються після їх отримання. 

Юридичний статус Товариства 

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. 

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

33. Товариство є правонаступником Державного концерну «Оріана». 

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів а також інших 
цінностей, вартість яких відображена у його бапансі. 

3_5. Товариство є власником : 
- майна, переданого йому засновником у власність; 
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; 
- одержаних доходів; 
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. Ризі к 



випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому 
в користування, несе Товариство. 

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках, 
юварний знак, який затверджується правлінням Товариства і реєструється у встановленому 
юрядку в Торгово-промисловій палаті, печатку зі своєю назвою. 

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в 
ренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, 
нкористовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству 
'країни та цьому Статуту. 

З моменту прийняття рішення про продаж акцій Товариства застава його майна до 
•вершення приватизації здійснюється з дозволу органу приватизації. 

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі -
родажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати 
ийнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати у суді і арбітражному суді, 

шлучати до розв'язання власних проблем третейський суд. 

3.9. Товариство має право у встановленому порядку : 
- випускати цінні папери; 
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами 

підприємницької діяльності; 
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні 

підприємства; 
- самостійно здійснювати зовнішньо - економічну діяльність; 
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству. 

3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства наділяються 
асновними засобами та обіговими коштами, що є власністю Товариства. Вони самостійно 
гплачують податки та здійснюють інші обов'язкові платежі до бюджету. Керівництво їх діяльністю 

плійснюється особами, які призначаються Правлінням Товариства. 

С. Засновник та акціонери Товариства 

4.!. Засновником Товариства є Фонд державного майна України. 
Акціонерами Товариства можуть бути: фізичні та юридичні особи, які набули право власності 

ва акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку 
виник паперів. 

4.2. Акціонери мають право: 
- брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто, або через своїх 

уповноважених представників; 
-обирати і бути обраними до органів управління Товариством, які визначені у розділі 8 

цього Статуту; 
' - брати участь у розподілі прибутку Товариства; 

-отримувати інформацію про діяльність Товариства (на вимогу акціонера воно 
зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів і звітів Товариства 
та протоколів зборів); 

-вільно розпоряджатися акціями, що їм належать у порядку, визначеному чинним 
законодавством та цим Статутом. 

4.2.1. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених 

і 
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зиством акцій. 
4.2.2. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до Реєстру акціонерів. 
4.2.3. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право на отримання частини вартості 

>го майна, пропорційної номінальній вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери 
їжуть мати також інші визначені чинним законодавством права. 

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані: 
- додержуватись Статуту Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів'. 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства; 
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України. 

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм 
акцій. 

Статутний фонд Товариства 

5.1. Статутний фонд Товариства становить 806 000 000 (вісімсот шість мільйонів) гривень і 
їділений на 3 224 000 000 (три мільярди двісті двадцять чотири мільйони) простих іменних 

номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна. 

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного 
• після повної оплати усіх раніше випущених акцій. 

5.3. Розмір статутного фонду може бути збільшений шляхом: 
- випуску нових акцій; 
- обміну облігацій на акції; 
- збільшення номінальної вартості випущених акцій. 

5.4. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом : 
- зменшення номінальної вартості випущених акцій; 
-зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою 

анулювання цих акцій. 

5.5. Рішення про збільшення чи зменшення статутного фонду приймається Вищим органом 
ввариства. а у випадку його зміни не більш, ніж на 1/3 - може бути прийняте також Правлінням 
наступним затвердженням Загальними зборами. Зменшення статутного фонду при наявності 

неречень кредиторів Товариства не допускається. 
При додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному обсязі у 

іке- встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до 
угу, пов'язаних із зміною розміру статутного фонду Товариства. 

5.6. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у 
юВьіений термін для анулювання, згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру 
угаого фонду, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному 

їеру рекомендованим листом або врученням його під розпис. 

5.7. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості 
без зміни розміру статутного фонду Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом 

їлання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або вручення його під розпис. 

5 



5.8. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих 
зів Товариства виявиться меншою від статутного фонду, Товариство зобов'язане оголосити 
зменшення свого статутного фонду та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у 

ановленому порядку. 

Акції Товариства 

6.1. Товариство випускає акції в документарній формі на весь розмір статутного фонду та 
зводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

6.2. Акції Товариства розповсюджуються відповідно до чинного законодавства. Акціонери 
зиства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. 

6.3. Частка привілейованих акцій в загальному розмірі статутного фонду Товариства не 
ванна перевищувати 25 відсотків. 

6.4. Рішення про передачу ведення Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 
«ається виключно Загальними зборами акціонерів. Умови договору на ведення реєстру 

:ників іменних цінних паперів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства. 
До договору з реєстратором включається умова про обов'язкове надання акціонерам, які у 

утшості володіють більш ніж 10 відсотками голосів, Реєстру власників іменних цінних паперів 
зиства, у разі, якшо Виконавчий орган Товариства не виконав вимоги цих акціонерів 
>вно скликання Загальних зборів, у тому числі позачергово. 

Порядок розподілу прибутку та покриття витрат 

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після 
матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. 

Чистий прибуток дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структур Товариства, 
залишається після покриття ними матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на 

ату праці, оплати відсотків за кредитами банків, оплати передбачених законодавством 
податків, зборів та інших обов'язкових платежів, відраховується у централізовані фонди 

їства. 
З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та по 

цях, а також вносяться визначені законодавством податки і збори та інші обов'язкові 
гжі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, є власністю Товариства. 

12. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом 
їства відповідно до Статуту та чинного законодавства України. 

73. Товариство створює: 
- резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду. Розмір щорічних 
відрахувань до резервного ( страхового) фонду не може бути меншим 5 відсотків суми 
чистого прибутку і нараховується до отримання необхідної суми; 
- фонд сплати дивідендів; 
- фонд накопичення. 

73.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства, 
планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами 

Кошти з фонду сплачуються, акціонерам пропорційно загальної кількості належних їм 
. Сплата дивідендів здійснюється щорічно у терміни, встановлені рішенням Загальних зборів 

шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням 
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го органу Товариства. 
7.3.2. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди: 
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір 

ггного фонду і резервного фонду; 
- в інших випадках, встановлених законодавством. 
7.3.3. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди 

иства. 

Органи управління Товариством. 

8.1. Органами управління Товариством та контролю є: 
- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства; 
- Наглядова рада Товариства; 
- Правління Товариства; 
- Ревізійна комісія. 

Посадовими особами Товариства є: 
- Голова та члени Правління; 
- Голова та члени Наглядової ради; 
- Голова ревізійної комісії. 

82. Вищий орган Товариства. 

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. 
82.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх 

лнхання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту . 
82.3. До компетенції Вищого органу Товариства відноситься: t 

1) затвердження річних результатів діяльності Товариства (фінансової звітності), 
включаючи його дочірні підприємства, затвердження Звітів і висновків Ревізійної комісії, 
порядку розподілу прибутків, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), 
визначення порядку покриття збитків; 

2) затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень; 
3) обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства; 
4) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства; 
5) утворення та відкликання Правління Товариства; 
6) обрання та відкликання Голови Правління Товариства; 
7) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, 

затвердження їх статутів та положень; 
8) прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій; 
9) затвердження правочинів (договори, угоди, контракти) укладених на суму, що 

становить ЗО і більше відсотків балансової вартості активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства; 

10) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 
п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства. 

11) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної 
комісії затвердження ліквідаційного балансу; 

12) прийняття рішень про створення інших господарських товариств, в тому числі на 
базі майна Товариства, їх реорганізація та ліквідація, затвердження їх установчих 
документів і положень; 
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13) затвердження Положення про проведення загальних зборів акціонерів Товаристга. 
Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію 
Товариства, Положення про Правління Товариства, внесення змін та доповнень до них. 

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення про передачу частини належних їм 
(до компетенції Наглядової ради чи Правління Товариства. 

Вищий орган Товариства може розглядати і інші питання, що стосуються діяльності 
зиства. 

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення питань, 
ачених в підпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 11) цього пункту. 

У разі, якщо протягом трьох місяців Правлінням Товариства на вимогу акціонерів, які 
здіють більш як 10% голосів, не забезпечено у відповідному порядку скликання Загальних 

акціонерів, в тому числі позачергових, повноваження Загальних зборів, крім тих. що 
ачені у пунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 11) покладаються на Наглядову раду Товариства. 

8.2.4. Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених представників) приймаються 
істю у 3/4 голосів акціонерів , які беруть в них участь, з таких питань: 

а) внесення зміни та доповнення до Статуту Товариства ; 
б) прийняття рішення про ліквідацію Товариства; 
в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства; 
г) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 

п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства. 
Всі інші Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх 

зників, які беруть участь у зборах. 
8.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові 

акціонерів скликають у разі неплатоспроможності Товариства на письмову вимогу 
іонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-

приводу, а також на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії. Якщо 
зм 20 днів Правління Товариства не виконало зазначені вимоги, акціонери, які володіють у 

іупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог 
ЇОГО законодавства України. Витрати, які понесли акціонери для забезпечення скликання та 
гдення Загальних зборів акціонерів, відшкодовуються їм за рахунок Товариства. 

8.2.6. Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх 
зники. що мають більш як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів 

І перевищує 60 відсотків, не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання зборів, шо не 
улись, скликаються повторні збори. 

Повідомлення акціонерів про час і місце проведення зборів та їх порядок дня здійснюється 
[ Товариства. 

8.2.7. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій 
цомляються персонально. Акціонери вважаються поінформованими про участь у річних 

зборах, якщо повідомлення про дату і місце проведення зборів друкувались в 
пресі за місцем знаходження Товариства і в одному з офіційних друкованих видань 

ЕОВНОЇ Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та 
звош ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного не менш як за 

і до початку. 
У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше 
усі акціонери повинні бути поінформовані про дату, місце та порядок денний зборів. 

зборів вважаються поінформованими, якщо Товариство опублікувало всю інформацію 
ЇШ пресі за місцем знаходження Товариства і в одному з офіційних друкованих видань 
кл Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії' з цінних паперів та 

ринку не менш як за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію поштою, 
або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто. У випадку, якщо збори 

не правлінням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності 10 

ільних 
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^ Ь я п к а м н голосів, рішення про оплату витрат, пов'язаних з їх прозе 
^нормуванням акціонерів Товариства, приймається його вищим органом >тграв лиш. я 

82.8. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - о лин г 
83. Наглядова рада. 

83.І. Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси 
Івонерів у перерві між Загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність його 
ріі ІІІ11 І І 

832 . Наглядова рада складається з 5 (п'яти членів), які обираються з числа акціонерів 
рариства 

833 . Персональний склад Наглядової ради та зміни у ньому затверджуються Вищим 
^аеоч Товариства. 

83.4. Наглядова рада: 
- після реалізації більше як 50 відсотків акцій Статутного фонду Товариства, за рішенням 
загальних зборів акціонерів, укладає контракт з Головою правління; 
- затверджує за поданням Голови правління персональний склад правління Товариства: . 
- погоджує рішення, щодо розпорядження майном товариства (необоротні активи), в тому 
у разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств, яке здійснюється з 

узанням вартісних обмежень, встановлених чинним законодавством. 
- розглядає та затверджує звіти, які подає Правління, Ревізійна комісія за квартал та рік: 
-аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації, інвестиційної, технічної 

ЇОВОЇ політики, додержання номенклатури товарів і послуг; 
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та 

ьких перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 
- подас вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; 
-погоджує правочини, що стосуються господарської діяльності Товариства, на суму, що 

вить від 10-ти до 30-ти відсотків балансової вартості активів Товариства за даними 
зьої річної фінансової звітності Товариства; 
-подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна 
їства 

затверджує фінансовий план Товариства на рік та перспективний період, погоджений 
юм державного майна України; 
-розглядає та затверджує квартальні звіти, розглядає та подає на затвердження 

ьннм зборам річні звіти, які подає Правління Товариства; 
- аналізує дії Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації 

ійної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; 
- виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських 

ірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 
- надає Загальним зборам Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; 
- погоджує угоди про заставу, оренду майна Товариства; 
- погоджує уповноважену особу з управління належними Товариству корпоративними правами в 

: товариствах, створених за участю Товариства. 
- хіінснює, крім вищезазначених, і інші дії щодо контролю за діяльністю Правління 

передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про 
ау рагу Товариства; 

83.5. Голова Наглядової ради підписує з головою Правління Товариства контракт найму 
теля реалізації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного фонду Товариства. 

13.6. Наглядова рада має право: 
- отримувати інформацію про діяльність Товариства; 
- :всаужовувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з питань його діяльності: 
-залучати експертів разом з Ревізійною комісією Товариства з аналізу окремих питань 
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- припиняти повноваження членів правління. 
8.3.7. Наглядова рада не має права втручатися в оператнв:-:> діяльність Г.таа - -• 

їства. 
8.3.8. Наглядова рада подає Вищому органу Товариства звіт про свою роботу за г . - . - а: 

роботи Наглядової ради незадовільною, Вищий орган Товариства може вносит,-: ; :-::• 
її складу у встановленому чинним законодавством та Статутом порядку. 

8.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються 
точними, якщо в них беруть участь 2/3 її членів. 
Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів 
вирішальним є голос її Голови. 

8.3.10. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу її голови чи 1/3 
Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства. 
8.3.11. Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління та Ревізійної комісії, 

пов'язані з виконанням членами Наглядової ради їх обов'язків, як посадових осіб 
ства. відшкодовуються за рахунок Товариства. 
8.3.12. У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер 

иства - юридична особа, представник якого обраний до Наглядової ради, може замінити 
представника в Наглядовій раді на іншу особу шляхом письмового повідомлення 

ви Правління та Наглядову раду Товариства. 

8.4. Правління Товариства. 

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною 
ГЇЮ, є Правління. 
8.4.2. Правління підзвітне у своїй діяльності Вищому органу Товариства та 
.вій раді, організує виконання їх рішень. 
8.4.3. Правління складається з 3 (трьох) членів: Голова Правління та два члени 

Кількісний та персональний склад правління затверджується Вищим органом 
нства строком на 3 роки. | 

8.4.4. До компетенції Правління відносяться питання діяльності Товариства: 
1) здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 
2) колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності 

исгва в межах, передбачених цим Статутом; 
3) готує річні фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на 

дження Наглядовій раді Товариства; 
4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у 

з цим необхідні матеріали; 
5) розробляє та подає на розгляд Наглядовій раді внутрішні нормативні документи 

нства: 
6) розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної 

ості; 
7) приймає рішення щодо укладання договорів (угод, контрактів) згідно з чинним 

давством України та вимогами цього Статуту; 
8) приймає рішення щодо розпорядження майном, коштами Товариства, у тому числі в 

участі Товариства у створенні інших господарських і негосподарських товариств, з 
/ваяням обмежень, встановлених цим Статутом; 

9) призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами 
ства в господарських товариствах, створених за участю Товариства; 

10) визначає штатний розклад, умови оплати праці працівників Товариства; 
11) керує роботою структурних підрозділів Товариства; 
12) складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд і затвердження Наглядовій 

Товариства; 
13) складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; 
14) розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих Положень. 

Ю 
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яких є компетенцією Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товаги. 
15) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства; 

8.4.5. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць 
я правомочними, якщо в них беруть участь всі його члени. Рішення Правл 

і більшістю голосів. 
Позачергові засідання правління скликається на вимогу Голови Правління або 1/3 членів 

8.4.6. Голова Правління Товариства обирається загальними зборами. На період до 
здіТ 50 відсотків акцій Статутного фонду Товариства, Контракт з Головою 
\ння, в тому числі новообраними або переобраними, укладається (переукладається) з 
м державного майна України. 
8.4.7. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 % акцій статутного фонду 

Голова Правління Товариства може бути усунений від виконання обов'язків рішенням 
вої ради Товариства. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 % акцій статутного 

Товариства Наглядова рада Товариства має право своїм рішенням призначити виконуючого 
"«зки Голови Правління Товариства до проведення загальних зборів акціонерів; після 

ння Наглядовою радою виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Фонд 
ого майна України укладає Трудову угоду (контракт) з виконуючим обов'язки Голови 

Товариства на строк до затвердження його на посаді Голови Правління на Загальних 
акціонерів. 
8.4.8. Голова Правління керує роботою Товариства і вправі без доручення здійснювати 

' імені Товариства. Він уповноважений керувати всіма поточними справами Товариства. 
зяяти його у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо 

корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за 
Товариства, проводити переговори та вчиняти (укладати) правочини (угоди, контракти. 

) від Імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, видавати 
-ості, організовувати ведення протоколів засідань Правління Товариства. 
Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління 

: Контрактом. ^ 
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 

всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе 

Правління Товариства. 
8.4.9. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші 

гі документи щодо діяльності Товариства. 
8.4.10.Головою та членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством 

відносинах. 

І_5. Ревізійна комісія 

8.5.1.. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються з числа акціонерів 
зборами Товариства. 

8_5_2. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, 
і представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням 

зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства 
акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів. 

_5_3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок 
кміісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді. 

Азвтзійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або 
фірни. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських 

ся за рахунок Товариства. 
>.4. Членами Ревізійної коміції не можуть бути члени Правління і Наглядової ради 

Ж3.5. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до 
її 



їчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів. 
8.5.6. Функції Ревізійної комісії: 
1. Контроль за виконанням Правлінням Товариства затвердженого Наглядовою радою 

^есового плану Товариства; 
2. Контроль за виконанням Правлінням Товариства рішень Загальних зборів та 

^задової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства; 
3. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закуповує сировину, 

Ь і н і і „її і іі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на 
р м е т і х відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій; 

4. Контроль за виконанням Правлінням Товариства законодавства України, Статуту 
їства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської 

Уьеості, їх відповідності законодавству України та Статуту; 
І 5. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 

6. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 
7. Контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та 

джтенням кредитів; 
8. Контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства 

•ристання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок 
бутку Товариства; 

9. Перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності 
•ому законодавству; 

10. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується 
югіниям Товариства; 

11. Перевірка законності правочинів, які вчинені від імені Товариства; 
12. Перевірка дотримання порядку сплати вартості акцій акціонерами у випадку 

•езення Товариством додаткової емісії акцій; 
13. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, 

•зення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для 
управління Товариства; 
14. Аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку 
чинного законодавства; 
15. Подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання 
дацій Загальним зборам на підставі цих звітів; 
16. Надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо 
незалежних аудиторів; 
17. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення 
суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

8.5.7. Ревізійна комісія має право: 
1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових 

ецєжні матеріали, бухгалтерські та інші документи; 
2. Вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради. Загальних 

акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності 
"/толь рішення відповідних органів управління Товариства; 

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до 
гнь Ревізійної комісії; 

4. Проводити службові розслідування; 
5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; 
6. Залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та 
гантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; 
7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення 

•оложень. правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; 
8. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та 

ч ради Товариства. • 
8.5.8. Обов'язки Ревізійної комісії: 



1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності - квартальної фінансової звітності 
зиства; 

2. Розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 
3. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх 

ілінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків 
зійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт; 

4. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, 
ІЛІННЯ Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, 
юмлень на засіданнях органів управління; 

5. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза 
—-:вим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. 

8.5.9. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Виконавчого органу 
ілриства з правом дорадчого голосу. 

8.5.10. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів 
лонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза 

вересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб. 
8.5.11. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами ревізійної комісії, 

t і длжодовмоться Товариством. 

Облік, звітність та аудиторська перевірка 

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 
вільності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку органам 
ггжавної статистики. 

9.2. Перший фінансовий рік починається з дня реєстрації Товариства і завершується 31 
- дня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. 

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які 
"зерджуються його органами управління. 

9.4. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства підтверджуються 
литом 

9.5. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності 
річно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його 

гасниками. 

9.6. Аудиторська перевірка проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом 
подіють не менш як 10 відсотками акцій. 

9.7. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу 
зх проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене 
~ення про інше. 

. Порядок внесення змін до Статуту 

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту є компетенцією Вищого органу Товариства. 

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін та доповнень до Статуту 

ІЗ 



Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть в них участь 
10.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній ре-. 

відповідно до чинного законодавства України. 

11. Припинення діяльності Товариства 

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

11.2. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру 
статутного фонду, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації. 

11.3. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до 
правонаступника. 

11.4. Товариство може бути ліквідоване: 
- за рішенням Загальних зборів Товариства; 
- на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України. 

11.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Товариства 
ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, 
що призначається цим органом. 

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління 
справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами 
:воїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних органів преси в 
гриденний строк з моменту її призначення. 

11.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та 
іебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та 
кціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Товариства або органу. 
;о призначив ліквідаційну комісію. 

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, 
ісля розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці 
рацівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією 
ііж акціонерами пропорційно до загальної кількості належних їм акцій відповідно до чинного 
аконодавства. 

11.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило 
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м Калуш, Івано-Франківська область 
"02" серпня 2006 року я, ТИХАН Ольга Михайлівна, приватний ноти- . 

Калуського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Пав.іиківськоі> 
Богдана Михайловича, який зроблено у моїй присутності. 

Особу гр. Павликівського Б. М., який підписав документ, встановлено. 
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