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1.1.гIриI]АтFIЕ

l. зАгАльнI поло}кЕнItrI

АкцlонЕрнЕ товАрист,во .,сIльськогосподАрськА

ВИРОБНИLIА ФIРМА,,АГРОТО[{", пойменова}lе в подаJIьlпому,,'Говариство"
зареестроване Вiддiлом лiцензування державноТ ресстрачiТ та мiського реестру
ЛуганськоТ MicbKoT ради 11 лIотого 1999 року, реестрачiйний Jф 120l, код

сдрпоу

30280120.

привАтнЕ АкцIонЕрнЕ l,овАриство .,сIльськогосподАрськА

ВИРОБНИLТА ФIРМА ,,АГРОТОН" переймеttоваItе згiдно рilпенняl загальtiих зборiв
aKuioHepiB вiд lб,l1.2009 р. та ранiшlе N{ало наймеrlуваtrня ЗАКРИТЕ AKL{IOHEPHE

товАриство,,сIльськогосподАрськА вироБничА ФIрмА,,Агротон".
Метою

створенr{я

Товариства

сiльськогосподарськiй пролукчiТ,

€

задоволенFIя потреб

також одерх(аItня прибутку,
Нова редакцiя Статуту прийнята та затвер/l)кеIIа у зв'язку
eKotloMi чноТ дiяльl tостi.
1.2. НаймеIIува}l}{я Товариства украiнською MoBoIo:
а

з

населеIlFlя

в

вIlесенltяN{ видtiв

повне - ПРИВАТI-IЕ АКЦIОНЕРIJЕ ТОI]АРИСТВО .,СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ВИРОБНИtIА ФlРМА,,АГРОТОН";
cKopo(Ieнe - ПрАТ,.Аl-РОТОН".
IJаймегlуваII}Iя товариства аllглi йськоIо мо воlо:

повне - Аgгоtоп Аgгiсulturаl Ргоduсtiоп Conlpally, Private .Ioint StocK Соmрапу,
скорочене - Аgгоtоп, PJSC.

l.З. Акцiонером Товариства с ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО
ВIllПОВIДАЛЬFIIСТIО ,,ЛIВIНГ", зареестроване Виконавчим KoMiTeToM Луганськоi мiськоi
ради ,,07" листопада 2006р. реестраuiйний М 1 382 102 0000 011462 за адресою: УкраТна,
04070, м. КиТв, вул. Iллiнська, бул.8; код СДРПОУ: 34720415.
1.4. Товариство набуло прав Iоридl.t.lноТ особи з дня його дерrкавноТ ресстрацiТ,
проведеноТ за правилам, встаIiовленими законодавством УкраТни.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬСЬКОГОСПОДДРСЬКД
ВИРОБFIИЧА ФIРМА "АГРОТОН" е пiдприемницьким товариством та мае статус

корпоратив}Iого пiдприемства.
1.5. Товариство с юридичttоlо особою приватIrого права, мае самостiйний баланс,
РОЗРахУНковиЙ i iHrпi рахугlки в установах банк. круглу пеtlатку зi своТм ItайменуваIlням та
iдtеllтифiкацiйllим кодом. шта]\,Iп i бланки зi своТпл наймеtlуваtlIIям, власttий товарtlий знак i
ittшi симtзоли юрLIдичноТ особи.
ТОВаРиСтвО надiляеться r{ивiльноtо правоздатнiстtо i дiсздатнiстtо, може бути
ПОЗиВаЧеМ або вiдповiдачем в сулi. I-{ивiльна правоздатIliсть Товариства виникае з моменту
його с,гворентrя i припи]Iясться з дl]я вIlесе}lIIя до сдиного державного ресстру запису про
його пр1,IIIинення. IJивiлыtа правоздатlliсть Товариства мо)ке бути обмеrкена лиtUе за
рiшегltrям сулу.
Товариство tтабувас цивiлыtих праI] та обов'язкiв i здiйснlос Тх через своТ органи, якi
дiють вiдповiдтIо до Статуту та закоIIу.
товариство мае право на ttсдот,оркаtliсть його .цiловот репутацiт, на тасмницIо
КОРеСПонДенцiТ та iHrrri особлlстi tleпlar"ttloBi права, якi trto>ltyTb йому rlалежати.
1.6. У своТЙ дtiяльностi Товарис.гво керусться I{ивiльllим кодексом УкраТни,
Господарським кодексом УкраТttи, Закоrlом УкраТни,,Про акцiоlIернiтовариства",
приписами iнrших закоlIодавчих aKтiB УкраТttи, LIього Ста.гуту.
1.7. Товариство N,Iоже вход]tти до складу господарських об'сднань. Товариство мас
право утвор]овати I]a територiт Укратrlи та за ij' меrltами фiлiт. ПрсдставlIицтва.
вiддiленtIя та itlпli вiдокрепллеlri пiлрозлiлrл. Taki вiдокреtttлсlli пiлрозлiли tle мають
статусУ IоридичtlОТ особИ i дiютt' tta octloBi положсIIIlЯ прО lIих, затверджеIIого
Товариством. Воttи можуть вiдкривати рахунки в устаIIовах банкiв вiдповiдно до
закону.
1.8. Товариство самостiйно вiлповiдас за свотми зобов'язанltяпли yciM свотм майttом.
Акцiоrlер Товариства lle вiдповiдае за зобов'язанrtями Товариства i несе ризик збиткiв,
пов'язаних з дiяльlliстто ТоварllстIlа, у Me)l(ax BapTocTi llal]te}IttlI{x йому акLtiй.

-з1.9. 1'овариство мае право випускати

цiннi паперлr (aKtliT, об;riгацiТ, тоtцо) вiдповiдгtо
до вимог, встаFIовJIеIrих f{ерхсавIIою KoMiciclo з цiнttих пагlерiв та фоttдlового ринку.
2.

прЕдмЕт, tIIлI I видI4 дIяльнос,гl товАрис,tвА

2.1. Товариство створеIIе дляl здiйснення самостiйttоТ, iнiцiативгlоТ, системати.IноТ, на
власниЙ ризик господарськоТ дiя:lыlостi з N,IeToIo досягнеIIIIя економiчних i соцiальних
результатiв, олержаlIrrя прибутку AKuiolrepoM.

2.2. I-{iлями дiяльностi 'I'овариства с

задоволеt{ня потреб населення

сiльськогосподарськi й пролукuiТ, а TaKo>lt одер)r(аIIllя прибутку.
2.3. /fля досягнення вищевказаних цiлей Товариство здiйснrое Taki види дiяльностi:

01.1l Вирощуваrrня зер}iових культур (KpiM рису), бобових культур iнасiння олiйних

в

культур.
01.19 Вирощуваtlня iнших одttорiчних i дворiчrrих культур.
0l .4l РозведеrIня великоТ рогатоТ худоби молочних порiд.
01.42 Розведеrtня iнп;оТ великоТ рогатоТ хулоби та буйволiв.
01.43 Розведення ltогrей та iнших тварин родини конячих.
0 1.4б Розведеttгlя свиней.
01 .61 /[опомiжна дiяльнiсть у рослинництвi.
01 .б2 ,Щопомiтtтlа дiяльнiсть у тваритrництlзi.
01 .63 Пiсляурожайtlа дiяльнiсть.
01.64 Оброблення tIасiння для вiдтворенrIя.
l0.41 ВиробниlIтво олii та тваринних rItирiв.
l 0.13 Виробництво м'яс]{их пролуктiв.
l0.51 Перероблення молока, виробництво Iиасла та сиру
l 0.52 Виробниllтво морозива.
l 0.6 1 В иробн ицтво продуl<тi в борошномельно-круп'яноi промисловос.гi.
l0.7l Виробництво хлiба i хлiбобулочних виробiв; виробниIlтво борошняних кондитерських
виробiв, TopTiB i тiстечок нетривалого зберiгагltlя.
10.73 Виробництво I!,,акаронних виробiв i подiбних борошняrтих виробiв.
l 0.85 Виробництво готовоТ Tx<i та страв.
l0,9l Виробництво готових KopMiB для твари}I, що утримуються на фермах.
10.92 Виробrtицтво готових KopMiB лля домаtutliх твариtl.
20.5 9 В ироб ни цтво iII rltoT xiM i чtlоi продукцiТ.
33.12 Ремонт i TexHi,lTte обслуговуваIIItя маIuиFI i устаткування промислового призначення.
З3.20 Устаtlовлеrlня та MoHTa}I( маuIиIi i устаткування.
41.20 Булiвничтво житлових i нелситлових булiвель.
46.7l оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбllим паJIивом i подiбrrими продуктами.
46.11 [iяльнiстl) посереДникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиноIо, живими
твариtIами, текстиль}IоIо сировиI]оIо та rrапiвфабрикатами.
46.19 l{iяльнiсть посередIIикiв у торгiвлi товарами широкого асортиl\lеIrту.
46.2l оптОва торгiвлЯ зерIlом. lrеоброблеl{им тIотIотlом, насiнням i коршлами для твариlI.
46.33 оптова торгiвля молочllими продуктами, яйцями, харчовими олiяtчlи та )кирами
46.з9 I{еспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчуваrIIlя. напоями та тIотюновими
виробами.
47.'ll Роздрiбна торгiвля в llеспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
Ilапоями та тIотюновими виробапtи.
17.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочtlими виробами, бороtlrltянИГ!,1И Та Ilукровими
кон/Iитерськими виробапли в спецiалiзоваIlих магазинах .
49.З2 I-Iаданtlя послуг TaKci
49.39 Ittший паса)кирський наземrтий транспорт, H.B.i.y.
-l 9.4 l В ант а>кни й автом об i л ьнlrй траrt с l tор-г.
52. l 0 Складське господарство.
52.29 Ittша допомirtсна дiяльttiсть у сферi траtlспорту.

-уIIадання iнrпих iнформаrtiйних послуг.
IHrrri види 1(редитування
Фiнансовий .lIiзиtlг
Ilадання в ореtlду й експлуатацiю власlIого LIи ореIlдоваIlоI,о rlерухомого пlайtlа.
f{iяльнiсть у сферi права.
BeTepI,IHapHa дiялыriсть.
Ilалаllня iнuIих допомiжних комерuiйIiих посJrуг.
13икористан}Iя прекурсорiв у рослинtlиц,гвi.
ВикористанlIя прекурсорiв у тваринництвi,
зовгti шньоекономiчна дiяльtl icTb.
2.4, Що початкУ заняття видами дiяльностi, що пiдлягаlоть лiIIеtlзуваннто, Товариство
зобов'язане отримати спецiальний дозвiл (лiчеrlзirо) у поря/Il(у, встаIIовлеt{ому дiточим

бЗ.99
64.92
64.91
68.20
69.10
75.00
82.99

закоllодавствопt Украittи.
3.

стА,гутFIиЙ

I

вJIАсtIиЙ tсдпt,t,лJI ],оI}Аристl}л

3.1. Статутний капiта_гl Товариства с(lормоваtIий з шtайtlа,га t,рошових коштiв та
скJlадае 15 800 000 (п'ятнадцятЬ мiльйоlriв вiсiплсоттися,t) гриt]еtlь. подiлений на l5 800
(п'ятнадцять тисяч BiciMcoT) простих iменtrих акцiй ttомiltальtlоtо BapTicтlo l000 (олна тисяча)
гривень кожна акцiя.
3.2. Власний капiтал (BapTicTb чtlстих актllвill)'l-овариства - рiзtlиltя мilс сукупною
BapTicTlo активiв Товариства та вартiстю його зобов'язаttь перед ilILllиtvtlt особами.
3.3. Якrltо лiсля закit;чення /1ругого та ко)кIlого IIастуIlrrого t[liIlаIIсового року BapTicTb
tIисl-их активiв 1'овариства виявиться I\{et]tl]olo. ttilt розмiр стаrу-гIlоI-о капiтапу. Товариство
зобов'язане оголосити I]po зменUlення свого статутIIого капiталу та зарссструвати вiлповiднi
змiни до статуту в установленому законом порядку. ЯкLllо BapTicTb t{истих активiв стае
меншоIо, Trirrc мitliмалыtий розмiр статутI]ого капiталу. вс,tаlIоl]леIltlй законом. Товариство
,гакоТ tlевiдповiдltос,гi
усунути if або
зобов'язаltе протягом 10 мiсяrtiв з дати IIастаIIIlя

прийtlяти рiruення про лiквiлацirо.
З.4. Статутrrий капiта,,l товариства збiльtttустt,ся lllJIяхоN,| пiдвищеrtllяl ttoMilra,rbгloT
BapTocTi акцiЙ або розмirIIенl]Я додатковИх акцiЙ iсrlуrочоТ ltоьtitlальttоТ lзартосr,i.
Порядок збiльшеttгtя (зп,tеншеrlня) статутIiого капiталу 1-овариства встаIIовлIосться
Щержавною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку.
3.5. Товариство ма€ право збiльrrIувати статутний капiтал пiсля ресстрачiТ звiтiв про
результати розмiцення Bcix попереднiх випускiв акцiй.
ЗбiльLпеtlttя статутIIого капiталу Тоllарисr,ва lз зtlJIуLIсIlIlя}l .tlолаткових BttecKiB
з,,1iйснlос,тт,ся шляхоN,{ розмirllенr{я додаткових aKttiii.
3.6. У разi збiльшення статутного капiталу шляхом розмiпlенr{я додаТкОВИХ aк]ll и
дкuiонер користуеться переважним правом на прилбаIIня додатково розмiщених акцiй.
Якщо Акцiогlер шtае TtaMip реалiзуватI{ свос псрсва)l(IIс lrpaBo. Bilt llодас ТовариСТВУ В
\,стаI]овлеI]ий строк письмову заяву про прилбаtlltя акцiй та псрераховус на вiдповiдний
рахунок коштИ в cyMi, яка лорiвнIо€ BapTocTi llirttlих паперiв. IIlo IIIil\,I прltлбаваlоться. У заявi
Акцiонера пови}Illо бути зазttачеttо його tlайьtсltуваtlllяI, rtiсltсзIIаход)кеttltя, кiльКiСТЬ ЦiННИХ
паперiв, lllo I{и]\,| придбаваlоться. Заява та гlсрсраховаlti t<оtlt,гtt tlрttйrtаtо,гl,ся Т'овариствоN{ I{e
пiзttiше дtlя, що передус днlо поI{аткч розшtittlеtlttя llilttlttx тlаперirз. Товариство видас
дкчiонеру письмове зобов'язаrIIIя про про/(алt BilttloBiдttoj' кiльt<ос,гi lliltllих гtагlерiв,
порядок реалiзашii перева)I(ного права lla придбаlтllя акrriй лодатковот eMiciT
встановлIоеться leplrtaBHoto tcoMicicIo з tlitrttих папсрiв та (lоltлового риtlку.
З.7 . Статутний капiтал Товарис,гва змеIIIпус,гься в Ilорялку, встаI{овленОмУ
fepittaBHoto KoMicicto з llilrних паперiв та фоrrдового pllIlK,y. Ill,rlяхоl\,1 зN,lсllIlIеtII|я ttомiнальrlоТ
BapTocTi акцiй або шляхом анулrоваltllя paHilltc викуtlJIсIIIIх'Говарис,гвоь,t акttiй та змеtItIlенI{я
t'x загальtlот кiлькостi .
Пiсля прийнятт,я рitпенltя про зNIсI{tIIeIlllrl с,га,r),,гlIого l<апiтапу 'ГоваРиСТВа
Прав-пitttrя протягом 30 дrliв мас письмово llоI]lJlоI\,lиl,и ко)кllого l(рс.rlиI,ора. вимоги якого до

4
,гаtке
Товарlлс,гва tle забезпеченi заставоIо, гараltтiсlо чи IIopyкoIo, про
рiшtеIIttя шляхОМ
надiслання pel(oMeIl/toBa[I их лtистi в.
3.8. ТоваристI]о мае право за рiшеrlням Акцiоttера викупи],и в AKltioHepa aKrliT за Його
згодоtо. Поряlдок реалiзачiТ цього права визIlачасться в pitlleHHi Arcltiorrepa.

4.

прАвА, оБов,язки I вIдповIдАJIьI]Iсть АкцIонl]рА

4.1. Акrriогlер мас право rla:

l) участь

управлitlrri Товарис,гвом;
2) отриманttя дивiдеtlдiв;
3) отримання у разi лiквiдацiТ Товариства частини його майна або BapTocTi;
4) отримаlтtlя irrформачii про господарську лiяльlтiсть Товарисr,ва.
4.2. Дкцiоltер 1'овариства може мати й iншi права, передбаченi актами закоtIодавства
та цим Статутом.
4.3. AKrrioHep Товариства зобов'язатlий:
- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх докумеltтiв Товариства;
- викоIIувати прийнятi Акцiоlrерошr рiшlення та рiшlеllttя iтltllих оргаrliв Товариства;
- виI(онувати своТ зобов'язаtlгlя перед ToBapllcTBoM. у тому числi пов'язаrti з майНОВОЮ
участIо;

-

lз

оплаL]увати акцiт

'Говариства;

- IIе

у

розмiрi,

в

порядку та засобами, lцо ltерелбаченi Статутом

розголошIувати комерuiйну тасN{ницIо

та

l<онфiлеrIrriйllу iнформаuirо про

дiял bHicTb Т'овариства.
Акlliогtер N{o)Ke TaKo)I(

мати iHrпi обов'язки. встановленi Законом Украi'ни ,.Про
законами
та
iншими
аl<цiонернi товариства"
4.4. Дкцiоtlер гtе вiдповiдас за зобов'язаrlнями Товариства i llece ризик збиткiв,
пов'язаllих з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах нilлежних йому акuiй. !о AKuioнepa не
Nlo}KyTb застосовуватися буль-якi callKlIiT, rrlo обмеrI(уIоть його праRа, у разi вtIинення
протиправних дiй Товариством.
Дкцiоттер, у разi неповноТ оплати акцiй у випадку лiквiдаltiТ Товариства вiлповiдас за
зобов'язаннями Товариства у межах lIеоплаченоТ частини вар,гос,гi наJIежних йоп,rу акчiй.
5.

розподIл приБутку I вIдltJкоlцуl}лtlня зБиткIв

5.1. Дивiденл - частиIIа чистого прибутку Товариства! що виплачусться Акцiоt{еру з
роЗрахунк)/ на одну rталежну йому просту iMeHHy aKllilo.
Товариство виплачус дивiденди виклIочно грошовимI{ коштами.
[ивiденди виплачуIоться на акцiТ, звiт про результати розмiщення яких заресстровано
\, встановленому закоItолавство]\{ порядку.
чистого прибутку звiтного року або
5.Z. Виплата дивiдендiв здiйснtосться
tIерозподi.llеIlого прибу,гку в обсязi, BcTaItoBJ]eIloMy рilшеltтlям Акцiонера Товариства, у строк
не пiзtliше tllести мiсяlliв пiсля закirlчетrня звiтгtого року.
5.З. Товариство мае право форrr,rувати резервний капiтал у розмiрi 25 вiдсоткiв
статутFIого капiталу. Резервний капiтал (lормусться uJляхом ltlорiчних вiлрахуваllь вiд
ч}lстого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку, До досягнення
встановлеI{ого розмiру резервтrого капiталу розмiр rцорiчних вiлрахуваtlь IIе може бути
\tеLlшим гri>к 5 вiдсоткiв су]\{и LIистого прибутку Товариства за piK.
5.4. Рiшеrrня про виплату дивiдендiв та Тх розмiр за простими акцiями приймасться
.-\KuiottepoM Товариства.
Для KorlclloT виплати ливiдеrrдi в дкlliотtср Товариства BcTaHoR.rlloc ;Ilo,t} складенI{я
перелiку осiб. якi MaIoTb право на отриNlаltrtя дивiдендiв. порядок,га c,l,poк Тх виплати. Ща,га
ск_lадення перелiку осiб, якi MaIoTb право на отримаttгtя дивiлеllдi в, rtе Mo}I(e передувати датi
прlтйltяття рiпrення про виплату ливiлеlrлiв.
Товариство повiдомляс осiб, якi MaloTb rlpaBo на отримаtlня дивiдендiв. про дату.
ptlзrlip. порядоl( та строк Тх виплати U,Iляхом надiслання рекомендоваIlих листitз.

з

5.5. За рiшеttням Акцiонера у 1'овариствi, t<piM резерв}Iого. Mo>t(yl,b створIоватись iнtлi
фонди, rtiлi яких tIe суперечать чиtltIому заl(онодавству. Вiлрахувагlня в iHrrri tРонли

про]]аlIяться з чI{стого прибутку Товариства I] розмiрi. rIорядку i ,герплirrlл. BcTattotз.lteHi
AKttiottepoM.
5.6. Збиl,ки Товариства вiдшкодовуIоться в I]eptxy чергу за paxyl{ol< кошlт,ilз резервIIого
фонду Говариства. У випадку недостатностi KourTiB резервIIого фоrrлу збитки
вiдшкодовуIоться за рахунок ittlпих коtштiв ToBapllcTBa.
б.

оргАни товлристt}А тА Його послдовI осоБи

6.1. Оргаrtапли 'ГоваристRа с AKlliolle р, Геtlеральtlий директор та Рсвiзор.
6.2. Вищип,r оргаtrом Товариства с Аr<lдiогtер. Гlовrtовалtетtня загальних зборiв
акцiонерiв товариства, передбачеlli заI(оt{одавстI]ом, здiйснюlоться Акцiонером

одноосiбне.
6.3.Рirпеrlttя Акцiонера з питанL. що tIале)tать до коl\{петеtlIIiТ загальtlих зборiв.
оформляеться ним письмово (у формi рiшення) та засвiлчуеться пеtIаткою
Товариства або нотарiально.
6.4. flo компетеIIIIil' Акцiоtrера нале}кить:
1 ) визтrачеIlI{я остtов]{их напряN,Iiв дiялыlостi Товариства;
2) внесегtltя змitt до статуту'Говарис,гва;
3) прийтlяття рirrтення про анулIоваIlI]я викуплеIIих акцiй;
4) прийrrяття рirпенгтя про змirlу титrу'Говариства;
5) прийняття рirпення про розмiщеrtня акцiй;
6) прийняття рiшlеttltя про збiльштеIIIIя статутного капiталу Товариства;
7) прийrrят,гя рiшення про змеIrLшен}{я статутного капiталу Товариства;
8) гrрийrrяття рiшення про лроб;rеlltlя або коtrсолiдацilо акцiй;
9) затверл)ItеllI{я поJ]о)I(еIIt про Геtrеральllого дире](тора та ['евiзора Товарис,гва. а
TaKo)I( RIIесеlIIlя змitr до lIих;
l 0) затверл)кеt{I Iя i ttt ltих внутр irпн ix докупtеt lTi в То BapltcTBa]
1 l ) затrlерл)I(еlIlIя рiчtrого звiту Товариства;
l2) розполiл прибутrtу i збиткiв Товариства;
1З) прийняття рiшення про виI(уп Товариством розмiшlе}lих IIи]\{ акцiй;
14) прийняття рiшенrtя про форrу iснуваttня акчiй;
l 5) затверл)кенI]я розмiру рiчгlих дивiдеrrдiв;
1б) обраrттrя Ревiзора, прийllяття pilttctlllя про дострокове I]риI]I{rIеIIIIя його
повIIова}I(еII ь;
1

7) затверл)Itен[Iя висновкiв Ревiзора;

18) прийняття рiшенгtя про ви,,tiл та припинеIIIlя товариства. KpiM випадкiв,
передбачеt{их законодавством, про лiквiлацiю товариства, обрання лiквiдацiйtlот koMiciT,
затверllжеIlFIя порядку та cTpoкiB лiквiдаttiТ, поря.tlку розгlолiлу майrlа. що заJIишасться пiсля
задоволеLltlя ви]\{ог кредиторiв, i затверлlI(ення лiквiдацiйного балаltсу:
l9) прийlrяття рiшегIIIя за наслiдками розгляду звiту ГенераJIьного директора, звiту
Ревiзора;
20) затверлжеtII]я приttци пi в ( кодексу) корпоратив}Iого упра вл i tt t tя Товариства:
21) обраrlrrя KoпliciT з припиIlсIlttя Товариства;
22) вирilllеttttя itlttlих питанI), IIlo IIaJte)I(aTb до вI]I(лючttоТ комllе,гсlIlliТ AKLtioHepa згiлно
iз цltпt Статутопл;
2З) затверд)I(енtIя в межах своеТ компетеlrцiТ положеIIь. якиN,Iи регулIоIоться питаIIrIя,
пов'язатli з дiялыliстtо Товариства;
24) прийttяття рiшення про аtIуJIIоваrIIIя акltiй чи продаж ратliпrе викуllJlеl{их
Товариством акцiiл;
25) прийttяття рilltення lrpo розплitltеIItlя 1'овариством ittlltих ltittttих папсрiв. KpiM
акlriй:
26) прийнят,гя piluelttlя про викуп розплilltегtих Товарис,гвом iншtих. rtpiM акlliй. tliltltиx
папсрiв;

(

27) затверл)t(еllllя ринковоТ BapTocTi плайна у виI]адках. передба.lеl{их закоIIодавстI]ом:
28) обрання r,a вiдlс;rикаr]llя IIoBHoBa}Kel-tb l-еtlерzulьr{ого диреI(тора;
29) затверд)(еtIня умов трудового договору, який укладатиметься з ['еltераJIьI]им
директором, встановлегl}{я розмiру його винагороlIи;
30) приiлняття рitпент{я про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання iiого
пов}IоважеЕIь та обранttя особи, яка тимLIасово здtiйсIIIоватиме повtlоважегIня l-еltерального

директора;

3l) обрання та припиLIенIIя IIoBlIoBaжeIlb голови i .lлеlliв itttllих оргаltiв Товариства;

32) обраrrrIя ресстрацi йноi' KoMiciT:
33) обратlня аулI{тора Т'овариства ,l-a визначення умов логовору, tllo укладатиметься
I{им, встановлеI{llrl розмiру оплати його послуг;

з

34)

визI{аче}Iня дати складення перелiку осiб, якi MaIoTb гrpaBo на отримаIJня
ливiдеrlдiв, порядку та cTpoKiB виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначе}Iого
законодавстI]ом;
35) вирirпеI{ня IT}IT,alIb про участь 'Говариства у tlромисrlово-фiltаtlсоRих групах та
iltlлих об'сдttанIlях, про засllува}{ня iнш1.1х юридиt{tlих осiб;
36) вирiшен}Iя ttита}{ь, передбачеIlих законодавством, в разi злиття, при€днаIItlя,
подiлу, вилiлу або перетворення Товариства;
37) прийнят,гя pirrleHllя про вIlинеliIIя значI{их право,tинiв у випадках. передбачеI{их
зilкоIlодавствоN,{;

З8) визначеIIIlя йпловiрrrостi визнаllIIя Товариства IIепJIатоспромо}кllим внаслiдок
приЙняття tтим на себе зобов'язаrlь або iх викошаtIIIя. у тому числi внаслi:tок виплати

дивiдеltдiв або викупу акчiй;
З9) прийrlяття рiтлеtlllя про обраtlttя оцiнrовача майна Товариства та затверд)rецня
ulo укладатIrN,{еться з tlи]\{. вс,гаlIовлеFrня розплiру оI]лати його послуг;
договору.
умов
40) приr.ilrяття рiшеrl|Iя про обрання (замiну) ре€стратора власникitз iшtеttних цiнних
паперiв товариства або депозитарiя цiнttих паперiв та затr]ерд)ItеIlн11 умов договору. Illo
укладатиметься з ним, встаIlовле}rlля розмiру оплати його послуг.
6.5. ПовноваженIlя з вирiшелlня питаIIь, що наJ,]ежать до виклtочноТ компетеltцiТ
Акцiонера, I{e можуть бути переланi iтlшипл орга}Iам Товариства.
6.6. До виклю.lгlоТ коN,{петенIIiТ Акцiонера Статутом Товариства i закоttом моясе бути
вiдrtесено вирiIlrеlllIя й iгtштих питань.
6.7. Генеральний директор с оlllIоособовим викоt{авI]иNt оргаI{ом Товариства та
здiйснlос управлiнrrя поточlIою дiяльttiстlо Товариства.
Генеральний директор вправi без довiреtlостi дiяти вiд iMeHi 'Говариства. в тому числi
ПРеllСтавляти Його iнт,ереси, вчиtlяти правочини вiд iMeHi Товариства на суму, що l{e
ПереВиЩУС l0 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними ocTaHltboT рiчноi'фirrаlrсовоl'зlliтIlостi
ТОВаРиСr-ва. видаваl,и Ilакази та давати розпоряд>кеIlня. обов'язкоlзi ;t-l.tя викоIIаtIня BciMa
праrli Bt tлками Товариства.
6.8. Геllеральний директор пiдзвiтtlий AKrtiorrepy Товариства, оргаtliзову€ виконання
йОго рiпrень. Геtlеральltий директор дiс вiд iMeHi '['оварисr,ва у N,Ie}Kax. встаIlовлеIlих
СТатутом Товарис,гва, ПолоlIсе}IIjям про Генерального директора i закоttом.
6.9. У своТй дiяльttостi l-еtlера,гlьний директор керусться rIингIим законодавством
УкраТllи, Статутом Товариства, Ilолоrкеrlням про Гетrеральrlого J(иректора. iншими
ВнУтрittlнiми документапли Товариства i рirпеннями, прийнятими АкцiотIером Товариства.
6.10. Генеральltий директор виl(онус своТ обов'язки з Mo]\{elrTy його призIIачеtilIя
Акцiонеропl Товариства i до моN{ентч його переобрагltlя (звiльrtеtltlя) pirrlerlltяM Акцiоlrера.
б.1l. Генеральним лиректором може бути буль-яка фiзичtlа особа, яка мас повну
дiсздатнiсть i tle с Ревiзоропл Товариства.
6.12. Одrlа iTa lc сама особа NIo}I(e обllратlлся Геltеральltим директоропл тtеобмежеIIу
t

Ki_ltbKic,Tb разiв.

з. Права та обов'язки

Генерал ьного дlIректора 1'овариства виз[{ачаIоться
зако[IодавстI]оNI, С,гатутом Товариства, ПолоrкенIlям про Г'сltеральtlого /tиректора. а Taкo)t(
трудовим логоворо1l{, ltlo укJIадас-гься з Ht{]\,. Вiд iMerli Товарис,гRа труловий договiр гliдllисуе
AKrliorTep Товариства .tи особа, yltoBIroBa)I(eHa на те AKtliollepoM.
6. l

6.14. ГенеральtIий лирешоР призI]ачасТься АкцiонероN{ Товариства TepMittoM на три
poK1.1.

6.15. |-IepeBipKa фiнансово-господарськоТ дiяльtlостi Товариства, лочiрнiх пiдприсмств.
фiлiй та представI{иLlтв проводиться Ревiзором, який призlIаLIаСТI,ся Акцiоtтероп,l Товариства
TepMitloM на 1 piK.
6.16. Ревiзор пiдзвiтний тi.ltьки Акчiонеру ToBapllcтBa. Матерiшlи перевiрок Ревiзор
надае Акшiоrrеру.
6.17. Ревiзор мае право заJIучати до своеТ дiяльностi експертiв, аудиторськi органiзаuiТ.
6.18. ГIеревiрки фirlансово-господарськоТ дiяльttостi здiйснlоtотт,ся Ревiзором У
наступних Rипадках:
- за доручеtlням Акцiонера;
- з власноТ iнiцiативи.
6.19. Ревiзор зобов'язаtlий направляти результати проведеllих ним перевiрок
Дкuiо1rеру Товариства. Результати перевiрки (ревiзiI) осРормлrоIоться у вигля.'ti пiдписаrIого

ним акту.

Права

та

обов'язки Ревiзора визначаються законодавством. цим СтатутОМ

Та

ПолоlкенняN{ про Ревiзора, а тако)к договором, що укладасться з Ревiзором.

6.20. ГIосадовi особи 'Говариства несуть вiдповiдальttiсть за розголошення
когrфiдеrзцiйноТ iHcPopMauii та комерltiйтlоТ тасмницi в порядку. llередбаче}{ому чиI{ним
ЗОКОI{О:lаВСТВО\,{.

Посадовими особами органiв Товариства визнаtотLся ГеttеральниЙ директОР

Та

Ревiзор.
6.21. Посадовi особи вiдповiдаlоть за заподiяну нипtи Товариству rхкоду вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.
7.

оБJIIк, звI,I,нtсть тА АудиторськА пЕрЕвIркА дIяJIьtIостI
ТОВАРИС,ГВА

7.1. Товариство веде бухгалтерський облiк, складас i подас фiнаlrсову звiтнiсть
вiдповiдно до закоIlодавства. Статис,гична звiтнiсть, що використовуе грошовий вимiрниК.
грунтуеться на бухгалтерському облiку i гrодасться в устаIrовлеIlому обсязi органам

дерrltавноi статистикIt.

7.2. Посадовi особи ToBapltcTBa зобов'язаtli забезпечити доступ llсзаJlе}I(ного аудитора
до Bcix докумеttтiв, необхiдних для перевiрки результатiв фiнансово-господарськоТ
дiяльностi 1-овариства.
7.3. Аулиr,орська перевiрка дiяльllос,гi Товариства TaKo)I( мас бути провелеt{а на
вимогу Акцiоrlера Товариства. У такому разi AKtliorrep самостiйтtо уклада€ з визtlаtIеним ним
аулитороN{ (аулиторськоrо фiрмото) договiр r]po проведеFIIJя аудиторськоТ перевiрки
фiнансово-господарськоi дiяльностi ТоваристRа, в яl(ому зЕвIIачастl,ся обсяг перевiрки.
Витрати, пов'язанi з проведен}Iям перевiрки, покладаIоться на Акцiоttера. AKtrioHep
N,lo)Ke прийняти рiшеlrtlя про вiдшкодуваl{IIя йому витрат на таку персвiрку.
7.4. Товариство зобов'язаttе гIротягоNr l0 дrriв з дати отримаIIItrl запиту AKltiotlepa про
таку перевiрку забезпечити аудитору п,tоlклlивiсть проведе}lllя персвiрки. У зазltа.lеllий строк
Геttсральний директор мас надати Акчiонеру BiltпoBi.ltb з iнфорп,rаt{iсlо шIодо дати початку
аудиторськоТ перевiрки.
Аулиторська перевiрка на виN4ог)/ Акчiоrrера Mo)I(e проRолитися не частittте двох разiв
на каJIендарrrий piK.
У разi проведенrrя аудиту Товариства за заявоtо AKllioTlepa Генералыlий директор
Товариства зобов'язаний надати завiренi копiТ Bcix докуплеtt,гitз за його вимогоIо протягом
п'ятlл дltiв з /tати отримаI{IIя вiлповiдttого запиту аудитора.

8.

I]орядок вI{ЕсЕtlllя змIIl /lo с,tлтуr,у

8.1. Вllесеtтttя змtiгt ло Стату,гу

-Говарrrс],ва

с

I]иклlочIIоtо KoNll]e,t,ellLIiclo Акuiоtlера

-9'Говарлlс,гва.

8.2. Змiни ло статуту пiд.llягаю,гь обов'язковiй дерllсаlllliй peccтpattiT шrляхОм вllесеннЯ

вiдповiдtIиХ змiН дО записiВ Сдиного державного peccтpy

в

порядку,

вс,гаl{овJlеном),

закоIIодавством.
8.3. Змiни ло Статуту lIабуваtоть чигlгlостi з MoMeI]Ty Тх дертtавtlоТ peccTpauiT.
9.

при пиIIЕll liя дIяльtIостI товА|,истI]л

9.1. Товариство Ilрипи}Iясться в результатi передаllня Bcbol,o свого майttа, прав та
обов'язкiв iнtuим пiдприемниLIьким товариствам - правонаСТУПНИКаМ (Ш;tЯХОМ ЗЛИТТЯ,
присдI{ання, подiлу, перетвореtlня) або в результатi лiкlзiдацiт.
Акцiонера у порялку.
добровi-lтьне припинеIlня Товариства здiйснtосться за рirпеlllrям
передбачеtIому законодавстI]оNt. з лотрl,r\,IаIIIIяN{ виl\,Iог. встаlIовлеIlих I-(ивiльним кодексом
укратни, Законом Украiни ,,про акцiонернi товариства" та irlшими актами законоltавства.
Iтrшi пiдстави та порядоt( припиIrеIIttя Товариства визtlаI{аlоться закоIIолавствоN{.
9.2. Зли1тя, приедIIанttя, поlliл, видirt та перетвореI]IIя Товариства здi йснlоються за
суду або
рiшенttям Дкшiоltера, а у випадках. передбачеllих закоlIом, за рiшtегttlям
вiдповiдних органiв влади.
У випадках, передбачеI{их зако[IоN,t. подiл Товариства або tlидiл з його складу од}Iого
.Iи кiлькох акlliонерних товариств здiйстltосться за рiшенням вiдповiдгrих дер}I{авIIих органiв
або за рiшенням суду.

Законом може бути перелбачено одер)канltя згоllи вiltповiдних деря(аRrlих органiв tta
припинення Товариства шляхом злиття або присдllаIIIlя.
здiйснювати зJlиття, присдна[Iня. подiл, видi-lt та/або
не може одночасно
Товариство
перетворення.
9.3. Злиття, подiл або перетвореrrIIя Товаристtза RВа)I(аеТI)ся заверtIIеним з лати
внесення до Сдиного державI{ого ресстру запису про приIlинеtItIя Товариства та про
peccTpauilo пiлприсплНицькогО товариства-правоI|аступIrика (товариств-правонаступlrикiв).
I1рислlrаrlrtя Товариства до iltlшого аl<цiоllерtlого тоI]ариства вва)I(асться завершlеним з
дати в|IесеIlIIя записУ до €диrrого llерI(авного ресстру lорил}ltlr{их осiб та фiзи,ttlих осiб тliлприсмltiв про припиIIенIlя такого акцiоttерllого товариства.
Видiл Товариства вва}I(асться заверIхеtlим з лати Bllece}IlIя /Io Сдиного дер)кавIlого
ресстру запису IIро стRореltня акцiогtерIlого товариства, tцо видiлилося.
присднання Товариства до iltluого акцiоltерttого товариства вRа}кастl,ся заверu]еtIиNI з
дати вIIесенIIя записУ до Сдиllого лер}кавtIого ресстру про гlрипиIIенIIя такого акl{iоtlерttого
товариства.
9.4. /(обровiлыtа .тliквiдаrtiя ToBapllcT,Ba з/liйстllосться за рiшенням Акuiонера, у тому
числi у зв'язку iз закiнчеttням строку, tla який товариство стRорIоваJIося, або пiсля лосягtlенI]я
N,Iети, з якоIо Bol{o створIовалося, у порядку. перелба,лсгrоп,rу L{ивiлLlIим кодексоN{ УкраТни та
irtшими актап{и закоIIодавства. з урахуRаIIIlям особливос,гей, I]стаIlоRлеl{их сгtеtIiалыtим
законом. Iншi пiдстави та порядок _llittвiдацiТ Товариства визIlачаlоться зако}Iодавство]\{.
У разi лiквiдацiТ платоспромо)кIIого Товариства вимоги його кредиторiв та AKrдiotlepa
задовольIlяIоться у такiй черговостi
- у перIlJУ чергУ задовольtIяIотьсЯ вимогИ Ulollo вiлttlкодуваlltlя lIIкоди. завлаl loT
,га виI\,lоги кре,,tиторilз, забезпе,tеtti
калitlтвом, itlшими ушкодх(еннями здоров'я або cN{epTro.
заставоIо .tи iнtllим способом;
- у другу чергУ - виl\,lоги праlliвникiв. пов'язаlri з,груловишtlr вiлтtосиIIаN,{и. вимоги
автора про плату за використа}lIlя рсзультату його iIlтeлeкl,yzutbltoj'. TBop,toT дiя_гlьrtостi:
_
у TpeTIo чергу - вимоги utодо податкiв. зборiв (обов'язковliх платеrКiв);
- у LIeTBepTy чергу - виплати IIараховаrIих. iLпе I{e виплачеtIих дивiдеttдiв за
привiлейованими акцiями;
- у п'яту чергу - вI,Iплати за привiлеГrоваtIими акtliяпли, якi пiдлягаtоть викупу
l

:

ло закоI{олавства;
.lергу - I]иплати лiквiдаrtiйttоТ BapTocTi привiлеiлоI]аних altltiЙ;
luосту
у
- у сьому чергу - виIIлати за Ilрости]\lи аltLliями, якi пiдrлягiIlотL виl(упу вiдtrовiдtlо до

вi.l_tповiдr ro

-

-л
зilкоIJодавст,I]а;

AKltiorrepy - власIlI{ку прос1-1.rх акltiй 'I-овариства
пропорltiliно до tсiлькостi tIаJIе)Itних йоrиу акltiй;
- у дев'яту чергу - Bci irrшri вимоги.
Розподi.ll плайtlа колсноI черги зlliл"tснlостьсяl тtiсля IlовI{ого задовоJlе}Iня вимог
ltредиторiв (AKttiorrepa) поперелtIьоi LIерги.
У разi недостатI{остi майttа Товариства, ll{o _ltiквiдусться. для розподiлу мiж yciMa
кредI.Iторами (AKuioнepy) вiдповiлtlоi' .lергlл пцайltо розподiлястLся N,liж rtими гtротlорttiйtlо
cyN,IaN,I вимог ко}кI|ого I(редитора (AKltioTlepa) ItieT LIерги.
Лiквiдацiя 'Говариства вRа)I(асться завершеноIо, а'Говариство таким, що припинилося,
з дати вт{есення до Сдlлtrого лер}кавIIого ресстру запису llpo проRелеI]Iiя дерх(авttоТ peccTpauiT
припиtiеIIItя ТоваристRа в результатi його лiквiдацiТ.

- у BocbNly чергу - розпо/liJI

10.

N4айIIа

зАкJIIочнI положЕFII|я

l0.1. Bci itlшli питаlttIя дiяльtтостi Товариства, якi гtе персдбаченi даrtиь,t Ст,атутом,
регулюIоться lзiдповiдно до .IиIIIIого закоIIодавства yKpaTlIIj та вltугрiltrtliп{и докуNIеIIтами
Товарlлствапtи.

ДKltiollcp
в особiдllрсктора

тов "лIвIIlг"

}Кчр:tвл 1,oB

lОрiй flcTpollll

ч

Mictlto Ktti'B, YKpa|tta, пtрuDцяпtь пер.u.оzо пtровлlя dBi пtttсячi вiсiлtнаdt|япlоzо року.
Я, Прiвсtльцева Я.В., прuвоmнuit ttoпtapiyc Кui'вськоzо лliськоzо ноmарiальttоzо
окру?у, зосвidчую сttравэtсttiспtь tliDltucy duрекmора ТОВДРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ
ВrДПОВrДАЛЪНIСТЮ ,,ЛIВIНГ" )Itуравльова IОрiя Пеmровtt.tп, я,кttй зроблепо у ллоi'й
ttpucyпtHocmi.

Особу преiспtовнtlцко всплоltовлеtlо, йоzо

перевiрено,

Заресстровано в peccTpi за JФ
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