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Звіт керівництва (звіт про управління) 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАТУРФАРМ» станом 

на 31.12.2018р. 
1) Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАТУРФАРМ» зареєстровано 24 червня 1997 року Жовтневою 

районною  державною адміністрацією м.Києва за адресою  01030, м.Київ, пр. Перемоги, буд.7, корп.4, кімн.131. 

На сьогодення ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАТУРФАРМ» зареєстровано Оболонською районною  

державною адміністрацією м.Києва за адресою 04075 м.Київ  Оболонський р-н вул.Лісна 30А 

Сфера діяльності Товариства – оптова торгівля фармацевтичними, парфумними та косметичними товарами, 

загальна медична практика. Підприємство не належить до міжнародних груп і об’єднань підприємств та не має 

дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів. Підприємство є ексклюзивним 

представником на Україні. 

З моменту створення підприємство не міняло вид діяльності, розширяло обсяги  продажу, з чим і значні зміни 

чисельності персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні. 

На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, 

пов'язаних з розширенням діяльності, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової 

стратегiї та стратегiї цiноутворення. Основною метою на 2019 рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття 

ефективностi всiх показникiв дiяльностi емітента. 

 
2) Інформація про розвиток емітента 

Сенс існування компанії в отриманні прибутку від оптової продажі фармацевтичними , парфумними та 

косметичними товарами. Переважна більшість покупців –  юридичні  компанії та ФОП. Відмінність нашого бізнесу 

– це  нормальна адекватні ціни та якість товарів. 

В найближчому майбутньому Товариство не має наміру змінювати вид діяльності. 

Найбільш важливі можливості для Товариства – розширення спектру товарів. 

3) Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які 

впливають на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. 

Судові справи емітента. Судових справ у звітному 2018 році не було. 

Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до  емітента у звітному періоді органами державної влади не 

застосовувались. 

 

 Звіт про корпоративне управління. 
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а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент. Кодекс корпоративного управління 

відсутній. 

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно   вирішив застосовувати.  Емітент не застосовував 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного 

управління.  

в) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги. Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента 

відсутня. Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами 

акціонерів такий документ не затверджувався. 

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих 

на зборах рішень 

Вид загальних зборів* чергові позачергові 

X  

Дата проведення 10 квітня 2018р 

Кворум зборів** 100 % 

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:: 

1. Обрання лічильної комісії. 
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних 

зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та 
секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних 
зборів акціонерів товариства. 

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

4. . Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

5.  Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. 

6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-
господарську діяльність Товариства за 2017 рік. 

7.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 
результатами господарської діяльності у 2017 році.. 

8.  Про вчинення значного правочину.  
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій 

до порядку денного не подавалось.  

Результати розгляду питань порядку денного: З питання 1 порядку 

денного: 

1. Обрання лічильної комісії 

Слухали: Тодоссова О., який запропонував обрати лічильну 

комісію зборів Товариства 

 у складі Глова І.О., Копилова Н.О., Вєсєлова О.О.; 

Обрати лічильну комісію зборів Товариства у складі Глова І.О., 

Копилова Н.О., Вєсєлова О.О. 

З питання 2 порядку денного: 

Слухали: Тодоссова О., який запропонував обрати такі робочі органи 

зборів Товариства: 

Голова зборів Тодоссов О. 

Секретар зборів: Кібітлевська Л.М. 

Обрати такі робочі органи зборів Товариства: 
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Голова зборів: Тодоссов О. 

Секретар зборів: Кібітлевська Л.М. 

З питання 3 порядку денного: 

 

Заслухали звіт Генерального директора  про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік за наслідками його 

розгляду встановлено, про необхідність зменшення активів  за 

рахунок списання дебіторської заборгованості по якій минув термін 

позивної давності. Прибуток підприємства склав 42795тис.грн 

З питання 4 порядку денного: 

Заслухати  звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік. 

Голосували: 

Заслухали  звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік . Прийняти  звіт 

Наглядової ради Товариства за 2017 рік по результатам фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  

 

 

З питання 5 порядку денного: 

 

Заслухати  звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. 

Заслухали   та прийняли звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.  

 

З питання 6 порядку денного: 

 

Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську 

діяльність Товариства за 2017 рік. 

 

Рішення прийнято. 

 

З питання 7 порядку денного: 

 

Признати роботу Товариства за 2017 рік задовільною та прибутковою.  

Рішення прийнято. 

З питання 9 порядку денного: 

 

Про вчинення значного правочину, а саме: 

• Відпуск товарів  наступним контрагентам :    

Спільне українське-естонське підприємство у формі ТОВ 

«Оптіма-Фарм, ЛТД» (договір 1С від 01.01.2014р); 

ТОВ «БаДМ» (договір № 01.01.14 від 01.01.2014р); 

ТОВ «Вента. ЛТД» ( договір № 1 від 01.07.2013р); 

ТОВ «Фармастор» (договір № 07/15 від 03.08.2015р); 

• Отримання та оприбуткування товарів  від: 

 Альпен Фарма АГ Швейцарія (договір 01/2014-01 від 

31.02.2014р.); 

 Eley S.r.l., Італія, (договір № 14101/01 від 03.03.2014р.) 

Rolland , Італія ( договір) 

 

Рішення прийнято. 
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З усіх питань порядку денного  рішення прийняті одноголосно. 
 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н  Ні 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так* Ні* 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Внесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  Ні 
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: позачергові загальні збори не 

скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

чергові загальні збори були проведені . 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

позачергові загальні збори не скликались. 

Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) 

емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та 

загальний опис прийнятих на них рішень. 

Склад наглядової ради (за наявності) 

 Кількість осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

 Так* Ні* 

З питань аудиту  X 

З питань призначень   X 

З винагород  X 

Інші (запишіть)  

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

комітети не створювались. 

 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада  Незалежний член 

Так* Ні* 

Абабков Віталій Валентинович консультант х - 

Храпачевська Зінаїда Миколаївна головний бухгалтер х - 

Глова Ігорь Остапрович Керуючий митним 

ліцензійним складом 

х - 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так* Ні* 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) Х  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інші (запишіть)  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так* Ні* 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства 

 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 
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Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 

нового члена 

 X 

Інше (запишіть)  

 

Засідання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень. 

Дата проведення  № протоколу опис прийнятих рішень 

11.05.2018р 24 Припинення діяльності філії 

14.05.18р 25 Вчинення значних правочинів 

16.11.18р 26 Продовження терміну 

повноважень генерального 

директора 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради. Члени Наглядової ради винагороди не 

отримують. 

  Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки 

Генеральний директор: 

Щупак Марк Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор згідно з діючим законодавством та цим Статутом: 

здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; 

забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Правлінням; 

розпоряджається у межах встановлених Статутом Товариства майном 

Товариства, включаючи грошові кошти; 

представляє рішення та пропозиції Правління на загальних зборах, перед 

Ревізором; 

без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси 

Товариства в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами; 

відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, 

фінансові та інші документи, пов’язані з поточною діяльністю Товариства; 

підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені 

Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; 

наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення 

та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх 

документів Товариства; 

видає накази та дає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма 

працівниками Товариства; 

затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові 

інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.; 

приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження 

облікової політики Товариства; 

приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі 

закордонні; 

забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього 

трудового розпорядку, правил протипожежній безпеки; 

приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства; 

здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства. 
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Звіт про винагороду членів виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та 

натуральній формах не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена 

в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня. 

Звіт виконавчого органу.   

Генеральний директор– це виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства. До компетенції виконавчого  органу  належить  вирішення  всіх питань,  пов'язаних з керівництвом 

поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 

Товариства. Змін у структурі виконавчого органу за звітний період не відбувалось. Оцінку роботи виконавчого 

органу проводить вищий орган управління емітента - загальні збори акціонерів.  

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента 

Спеціального  документу,  яким  би  описувалися  характеристики  систем  внутрішнього контролю  та  управління  

ризиками в Товаристві  не  створено  та не  затверджено.  Проте  при здійсненні внутрішнього контролю 

використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 

1) бухгалтерський  фінансовий  облік (інвентаризація і  документація,  рахунки  і  подвійний запис); 

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

3) аудит, контроль,  ревізія  (перевірка  документів,  перевірка  вірності арифметичних розрахунків,  перевірка  

дотримання  правил  обліку  окремих  господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, 

підтвердження і простежування). 

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики 

виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові  кошти,  

дебіторську  заборгованість,  кредиторську  заборгованість,  та  піддаються наступним фінансовим ризикам: 

ринковий  ризик:  зміни  на  ринку  можуть  істотно  вплинути  на  активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності  (дефіциту)  

обігових  коштів;  тож  за  певних  несприятливих  обставин, може бути змушене продати свої активи за більш 

низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 

кредитний  ризик:  товариство  може  зазнати  збитків  у  разі  невиконання  фінансових зобов’язань контрагентами 

(дебіторами). 

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити 

інструмент. Ціновим  ризиком  є  ризик  того,  що  вартість  фінансового  інструмента  буде  змінюватися внаслідок 

змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або 

факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових  зобов’язань  немає.  Підприємство  не  

піддається  ризику  коливання  процентних ставок, оскільки не має кредитів. 

Ризик втрати ліквідності 

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання  зниження  

встановлених  показників  ліквідності.  Товариство  має  доступ  до фінансування  у  достатньому  обсязі.  

Підприємство  здійснює  контроль  ліквідності,  шляхом планування  поточної  ліквідності.  Підприємство  аналізує  

терміни  платежів,  які  пов’язані  з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами,  а також 

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Кредитний ризик. 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор  не  буде  

здатний  в  повному  обсязі  і  в  певний  час  погасити  свої  зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. 

Управління кредитним ризиком здійснюється, в  основному,  за  допомогою  аналізу  здатності  контрагента  сплатити  

заборгованість. Підприємство  укладає  угоди  виключно  з  відомими  та  фінансово  стабільними   сторонами. 

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на 

існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. 

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 

– нестабільність, суперечливість законодавства; 

– непередбачені дії державних органів; 

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 

– непередбачені дії конкурентів. 

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації 

ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?  

Так, є посада Ревізора; 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
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скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 

або балансу чи бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу  
Так  Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу  
Так  Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

правління  

Так  Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так  Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів  
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 

Ні  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, 

тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти 

в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів Х  

Положення про наглядову раду Х  

Положення про виконавчий орган (правління) X  

Положення про посадових осіб акціонерного 

товариства 
 X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) Х  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть): д/н 

       Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства?* 
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Інформація 

розповсюджується на 

загальних зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 

ринок цінних паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати 

діяльності 

Так Ні Так Так Так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного капіталу  

Так Ні Так Так Так 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

Так Ні Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так* Ні* 

Не проводились взагалі   

Менше ніж раз на рік   

Раз на рік Х  

Частіше ніж раз на рік   

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так* Ні* 

Загальні збори акціонерів Х  

Наглядова рада   

Виконавчий орган   

Інше (запишіть)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так* Ні* 

З власної ініціативи Х  

За дорученням загальних зборів   

За дорученням наглядової ради   

За зверненням виконавчого органу   



 10 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   

Інше (запишіть)  

 

 

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 

 

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні. 

 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Виконавчий орган Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1(один) рік. 

Наглядовою радою може бути відкликано до закінчення терміну його повноважень. 

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у випадках: 

прийняття відповідного рішення наглядовою радою Товариства; 

фізичної неможливості виконання обов’язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка 

хвороба); 

подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення наглядовою 

радою; 

в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України. 

Ревізор. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обрати 

Ревізора строком на 5 (п’ять) років. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. У 

випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізора, Ревізор виконує свої повноваження до моменту набуття 

повноважень у нового Ревізора. За рішенням загальних зборів Ревізор може бути відкликаний до закінчення 

терміну його повноважень. 

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались. 

 

 

 

Повноваження посадових осіб емітента. 
Правління 

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у тому числі, але не виключно: 

розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом; 

приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах 

інших суб’єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з 

урахуванням обмежень встановлених Статутом; 

розробляти проект річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 

затверджувати структуру, штатний розклад та кошториси витрат; 

приймати рішення про створення філій, представництв, інших структурних підрозділів Товариства; 

№ п/п Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), 

код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки акціонера 

(власника) після зміни (у 

відсотках до статутного 

капіталу) 

1 

 
Тодоссов Олександр - 100,00 
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затверджувати положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; 

затверджувати ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані Товариством; 

затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства,  затверджувати інші 

внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до 

компетенції інших органів Товариства; 

визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту; 

надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність 

Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями 

Товариства; 

приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу; 

здійснювати підготовку порядку денного загальних зборів, приймати рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 

приймати рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства 

та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; 

обирати реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;  

затверджувати регламент загальних зборів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів, а також 

затвердження попереднього складу лічильної комісії або прийняття рішення про передачу її повноваження 

лічильної комісії за договором реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства, визначення складу лічильної 

комісії у випадках, передбачених цим Статутом; 

визначати дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та 

мають право на участь у загальних зборах; 

надсилати пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), 

яка придбала контрольний пакет акцій; 

здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства. 

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів, Правління вчиняє 

лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження). 

Ревізор 

перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року; 

перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 

нормативним документам; 

перевіряє дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, 

укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 

перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства; своєчасність і 

правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій; 

перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 

перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства; 

перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів; 

перевіряє дотримання порядку оплати акцій; 

перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення 

власних та позичкових коштів; 

за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності 

та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час 

провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 

та подання звітності; 

вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів; 

має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу. 

 

 

 

Генеральний директор                                                     Щупак Марк Борисович 


