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1. Загальні положення

1.1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИИ КОМБІНАТ» (далі -  Підприємство) засноване на 
державній власності відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 
24.07.1951 № 2659-1287 «Про розвиток видобування фосфорних руд на 
Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про 
організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного 
управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого головного 
управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № з «Про створення 
Комбінату № 9» і підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної 
промисловості України (далі - Уповноважений орган управління).

Підприємство є учасником Державного концерну «Ядерне паливо» 
(далі -  Концерн).

1.2. Найменування Підприємства:
- українською мовою:
повне -  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО- 

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;
скорочене - ДП «СХІДГЗК»;
- англійською мовою:
повне -  STATE ENTERPRISE «EASTERN ORE DRESSING 

COMPLEX”;
скорочене - SE «VOSTGOK».
1.3. Місцезнаходження Підприємства: вул. Горького, 2, м. Жовті Води, 

Дніпропетровська область, Україна, 52210.
1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими 
актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, 
Галузевою угодою між Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
України та Профспілкою працівників атомної енергетики та промисловості 
України, а також цим Статутом.

л
2. Мета і предмет діяльності

2.1. Підприємство створене з метою забезпечення потреб атомних 
електростанцій України (далі -  АЕС) в урані шляхом видобутку уранових 
руд, виробництва концентрату природного урану, задоволення економічних і 
соціальних потреб трудового колективу Підприємства.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Добування уранових та торієвих руд.
2.2.2. Переробка, збагачення, технологічне та аналітичне 

супроводження добування та переробки уранових та торієвої руд:
- радіометричне сортування уранової руди;
- виробництво та зберігання концентрату природного урану;



- виробництво продукту купного, підземного блокового, кислотно- 
свердловинного підземного вилуговування уранової руди.

2.2.3. Будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної 
промисловості.

2.2.4. Будівництво й експлуатація підземних споруд для підземного 
зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих 
речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод.

2.2.5. Виробництво залізобетонних і металевих конструкцій, виробів.
2.2.6. Видобування пісків, гравію, глини та каоліну, їх переробка.
2.2.7. Виробництво щебеню, вапна будівельного.
2.2.8. Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей:
- виробництво та перероблення скандію, марганцю, флокулянтів, 

сірчаної кислоти;
- виробництво промислових газів.
2.2.9. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.
2.2.10. Діяльність у сфері інжинірингу.
2.2.11. Архітектурне та будівельне проектування.
2.2.12. Дослідження і розробки в галузі природничих наук.
2.2.13. Діяльність у сфері геодезії та гідрографії.
2.2.14. Діяльність у сфері геології та геологорозвідування.
2.2.15. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.
2.2.16. Відновлювальні та ремонтні роботи.
2.2.17. Здійснення ремонтних і монтажних робіт трубопроводів та 

трубопровідних агрегатів для гарячої води та пари.
2.2.18. Виробництво, монтаж та ремонт котлонаглядового обладнання та 

посудин під тиском, усіх видів компресорів і насосного обладнання, 
вантажопідіймальних механізмів, спеціалізованих резервуарів, цистерн, 
контейнерів та інших ємностей і тари для АЕС, інструментів різних, кранів і 
клапанів.

2.2.19. Встановлення, монтаж та технічне обслуговування 
вентиляційного обладнання, електроустаткування, систем електро-, газо-, та 
водопостачання, каналізації, зв’язку, систем інформатизації та контрольно- 
вимірювальних приладів.

2.2.20. Виготовлення, постачання, пуск, монтаж, ремонт, налагодження 
та сервісне обслуговування об'єктів поводження з радіоактивними відходами, 
інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

2.2.21. Збирання та очищення питної води.
2.2.22. Централізоване і децентралізоване водопостачання підземних 

питних і технічних вод.
2.2.23. Технічні випробування та дослідження:
- вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
- виконання робіт з неруйнівного контролю;
- повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки під час
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експлуатації та після ремонту;
розробка проектів нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих хімічних та радіоактивних речовин, які надходять у 
навколишнє природне середовище;

- технічний контроль та аналіз, визначення фізико-механічних 
властивостей будівельних матеріалів і конструкцій.

2.2.24. Транспортне оброблення вантажів, складське господарство.
2.2.25. Діяльність вантажного залізничного транспорту.
2.2.26. Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
2.2.27. Послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

загального користування.
2.2.28. Технічний догляд автотранспортних засобів (вантажного, 

легкового і спеціалізованого транспорту), інших машин та устаткування.
2.2.29. Виробництво машин та устаткування, монтаж та їх 

спеціалізований ремонт, у тому числі:
- електророзподільної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, 

іншого електроустаткування, електротехнічного обладнання та систем 
управління;

- приладів і засобів автоматизації технологічних процесів для 
видобування та переробки різноманітних руд;

- приладів контролю за радіаційним станом і навколишнім середовищем, 
а також для АЕС.

2.2.30. Проектування та монтаж систем керування технологічними 
процесами.

2.2.31. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів 
протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану 
об'єктів.

2.2.32. Поводження з радіоактивними, іншими небезпечними 
речовинами та їх відходами (в т.ч. їх перевезення).

2.2.33. Придбання, володіння, використання, збут та експлуатація 
джерел іонізуючого випромінювання.

2.2.34. Виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, 
ввезення; вивезення, відпуск, знищення прекурсорів.

2.2.35. Охоронна діяльність, забезпечення захисту інформації в 
комп'ютерних та інших технічних засобах.

2.2.36. Загальні механічні операції.
2.2.37. Виробництво інших готових металевих виробів, нанесення 

покриття.
2.2.38. Виробництво інструментів.
2.2.39. Постачання пари та гарячої води.
2.2.40. Надання послуг телефонного зв’язку.
2.2.41. Використання радіочастот.
2.2.42. Роботи з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.
2.2.43. Виробництво виробів із пластмаси, гумових виробів.
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2.2.44. Виробництво господарських та декоративних керамічних 
виробів.

2.2.45. Діяльність стрілецьких тирів.
2.2.46. Торгово-закупівельна діяльність (оптова та роздрібна торгівля, у 

тому числі на засадах консигнації).
2.2.47. Діяльність закладів громадського харчування.
2.2.48. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами.
2.2.49. Професійно-технічна підготовка.
2.2.50. Виробництво робочого одягу.
2.2.51. Видавнича та поліграфічна діяльність.
2.2.52. Медична практика (амбулаторне обслуговування працівників 

Підприємства).
2.2.53. Надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, 

проживання.
2.2.54. Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг.
2.2.55. Заготівля, перероблення та реалізація брухту кольорових та

З* чорних металів.
2.2.56. Зовнішньоекономічна діяльність.
2.2.57. Інші види діяльності, що не суперечать законодавству України.
2.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу або 

підлягають ліцензуванню, Підприємство здійснює після отримання в
М установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

2.4. Під час здійснення всіх видів діяльності Підприємство забезпечує 
дотримання законодавства України про надра та охорону навколишнього 
природного середовища.

2.5. Основними завданням Підприємства є добування уранових руд і 
виробництво концентрату природного урану.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. 
Підприємство набуває прав та обов'язків юридичної особи з дати включення 
його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до 
законодавства України, Генеральної та Галузевої угод, Колективного 
договору, цього Статуту, який затверджується Уповноваженим органом 
управління за погодженням з Концерном, рішень і нормативних документів 
Уповноваженого органу управління, Концерну та внутрішніх нормативних 
документів Підприємства та цього Статуту.

3.3. Підприємство, перебуваючи у складі Концерну, зберігає свою 
господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених 
законодавством України, рішеннями Уповноваженого органу управління, 
Статутом Концерну.
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3.4. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням 
Уповноваженого органу управління шляхом викладення його у новій 
редакції та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому 
законом.

3.5. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
Підприємство не може бути одночасно учасником іншого концерну.
Підприємство не має права, без згоди Концерну, приймати рішення

щодо виходу зі складу Концерну, а також об’єднувати на добровільних 
засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання.

Вихід Підприємства зі складу Концерну здійснюється за рішенням 
Кабінету Міністрів України.

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та 
інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також 
може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства 
України.

3.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в 
межах належного йому майна згідно із законодавством України.

3.8. Держава, Концерн та Уповноважений орган управління не несуть 
відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, 
передбачених Господарським кодексом України та іншими законами 
України.

3.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, 
Концерну та Уповноваженого органу управління.

3.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових і 
немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у 
суді відповідно до законодавства України.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства є державною власністю та закріплене за ним на 
праві господарського відання.

'4.2. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі засоби, а 
також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі 
Підприємства.-

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
- державне майно, передане Підприємству Уповноваженим органом 

управління;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів 

господарської діяльності Підприємства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій і 

громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
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4.4. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу 
управління Підприємство зберігає право господарського відання на 
закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством 
порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на 
об'єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

4.5. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого 
за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.

4.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 
майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених 
законодавством, за погодженням з Уповноваженим органом управління.

4.7. Відчуження Підприємством майнових об'єктів, що належать до 
основних засобів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за 
погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами.

Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, 
суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту 
здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з 
Фондом державного майна України.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних 
засобів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.8. Кошти, одержані в результаті відчуження, списання майнових 
об'єктів, що належать до основних засобів Підприємства, є державною 
власністю і використовуються відповідно до законодавства, а також 
затвердженого фінансового плану.

4.9. Нерухоме майно Підприємства, що не підлягає приватизації, не 
може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу 
господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, 
наслідком яких може бути його відчуження.

4.10. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, 
установам і організаціям, громадянам: нерухоме майно (будівлі, споруди, 
нежитлові приміщення), за погодженням з Уповноваженим органом 
управління, а також інше окреме індивідуально визначене майно 
(устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які 
йому належать) в установленому законодавством порядку.

4.11. Списання майна з балансу Підприємства, а також прискорена 
амортизація основних засобів Підприємства здійснюються за згодою 
Уповноваженого органу управління відповідно до вимог законодавства.

4.12. Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних 
засобів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за 
погодженням з Уповноваженим органом управління.

4.13. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими 
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із 
законодавством.



4.14. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його 
майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, 
відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

5. Розмір і порядок формування статутного капіталу та створення 
спеціальних (цільових) фондів

5.1. Статутний капітал Підприємства формується протягом трьох місяців 
з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення 
державної реєстрації цього Підприємства.

5.2. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі 
Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних 
паперів, іншого майна та майнових прав.

5.3. Статутний капітал Підприємства підлягає сплаті до закінчення 
першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

5.4. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в 
установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на 
праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на 
банківський рахунок Підприємства.

5.5. Передача майна Підприємству оформляється актом приймання- 
передачі.

5.6. Статутний капітал Підприємства становить 447 672 605 (чотириста 
сорок сім мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі шістсот п ’ять) гривень.

5.7. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного 
капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з 
урахуванням відомостей річної фінансової звітності Підприємства.

5.8. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв'язку зі зміною 
(збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають 
державній реєстрації.

. 5.9. Підприємство створює за рахунок прибутку такі спеціальні (цільові) 
фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

-  . амортизаційний фонд;
-  фонд розвитку виробництва;
-  фонд споживання (оплати праці);
-  резервний фонд;
-  інші фонди.
5.10. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є 

прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу 
цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового 
колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження 
(включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

5.11. Використання фондів здійснюється відповідно до затвердженого 
фінансового плану Підприємства.
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б. Права та обов'язки Підприємства
6.1. Підприємство має право:
самостійно планувати свою діяльність, яка координується Концерном, 

визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих 
науково-технічних прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, 
товарів, робіт, послуг, економічної ситуації та стратегічного плану розвитку 
Підприємства, затвердженого Уповноваженим органом управління;

самостійно планувати необхідність забезпечення виробничого та 
соціального розвитку, підвищення доходів;

реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за 
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у 
випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними 
цінами;

придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до 
законодавства;

утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та 
затверджувати положення про них;

брати участь у реалізації міжнародних проектів в атомно-промисловому 
комплексі та в розробленні механізму його реформування, брати участь у 
реалізації Інвестиційних проектів, які провадяться Концерном;

обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови 
господарських взаємовідносин, що не суперечить законодавству;

встановлювати черговість і напрямки використання коштів з власних 
рахунків, яке здійснюється банками за його дорученням, крім випадків, 
передбачених законодавством України.

Основу планів Підприємства становлять державні контракти, державні 
замовлення та договори (контракти), укладені з покупцями продукції та 
постачальниками матеріально-технічних ресурсів, завдання Уповноваженого 
органу управління та Концерну.

Підприємство здійснює залучення внутрішніх довгострокових (більше 
одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надає гарантії або є 
поручителем за такими зобов'язаннями за погодженням з Міністерством 
фінансів України, здійснює залучення внутрішніх короткострокових (до 
одного року) кредитів (позик), надає гарантії або є поручителем за такими 
зобов'язаннями - за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.2. Підприємство зобов'язане:
забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно 

законодавству;
відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених 

договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції та товарів;
виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів 
і забезпечення екологічної безпеки;



вести бухгалтерський, оперативний облік і складати фінансову, 
статистичну та податкову звітність згідно із законодавством;

складати річні фінансові плани та в установленому порядку надавати їх 
на погодження/затвердження Уповноваженому органу управління; 

дотримуватися фінансової дисципліни;
створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 
статистичної інформації згідно із законодавством;

дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю; 
надавати Уповноваженому органу управління, Концерну інформацію 

щодо діяльності Підприємства на їх запити;
за погодженням з Уповноваженим органом управління щороку до 

01 квітня затверджувати Антикорупційну програму Підприємства;
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» забезпечити 

роботу з питань запобігання та виявлення корупції та інформування 
Уповноваженого органу управління щодо роботи з питань запобігання 
корупції, врегулювання конфлікту інтересів та господарських операцій;

забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків діяльності на 
Підприємстві та здійснювати відповідні антикорупційні заходи;

надавати Уповноваженому органу управління фінансову (річну, 
квартальну) звітність, річні, квартальні звіти про виконання фінансового 
плану, відповідно до законодавства у визначені ним терміни, а також 
інформацію про фінансово-господарську діяльність Підприємства.

6.3. Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 
Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законодавством.

6.4. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до
законодавства.в

7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно законодавства 
та цього Статуту.

7.2. Органами управління Підприємства є:
7.2.1. Наглядова рада Підприємства;
7.2.2. Генеральний директор Підприємства.

8. Наглядова рада Підприємства

8.1. Наглядова рада Підприємства, в межах компетенції, визначеної



законодавством України та цим Статутом, контролює і регулює діяльність 
Генерального директора Підприємства.

Наглядова рада діє на підставі положення про неї, затвердженого 
Уповноваженим органом управління.

8.2. Персональний склад наглядової ради затверджується
Уповноваженим органом управління в результаті ухвалення рішення про
призначення представників держави в наглядовій раді та на підставі 
результатів конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради
відповідно до законодавства України.

Наглядова рада має право здійснювати повноваження, передбачені 
законодавством, Статутом та положенням про наглядову раду за умови, якщо 
кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 
більшість від її загального складу (правоможна більшість).

Строк повноважень члена наглядової ради Підприємства складає три 
роки. Незалежний член наглядової ради Підприємства не може входити до 
складу наглядової ради в якості незалежного члена наглядової ради
Підприємства понад три строки поспіль. Член наглядової ради Підприємства 
не може одночасно бути членом наглядових рад понад п ’ятьох юридичних 
осіб.

8.3. Член наглядової ради Підприємства має відповідати всім вимогам, 
встановленим законодавством України, а також цим Статутом та 
положенням про наглядову раду Підприємства протягом усього строку 
виконання ним повноважень члена наглядової ради Підприємства. Усі члени 
наглядової ради Підприємства повинні відповідати вимогам, визначеним у 
положенні про принципи формування наглядової ради Підприємства, що 
затверджується Уповноваженим органом управління.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не 
може передавати свої повноваження іншим особам, а також повинен 
самостійно визначатися щодо голосування, з усіх питань порядку денного 
засідання наглядової ради.

'8.4. Кількість членів Наглядової ради Підприємства складає 7 (сім) осіб, 
з яких 4 (чотири) є незалежними членами наглядової ради та 3 (три) 
представниками держави. Наглядова рада Підприємства має бути 
сформована з дотриманням принципу різноманітності персонального та 
функціонального складу та з урахуванням компетенції, якою мають володіти 
члени наглядової ради.

8.5. Із членом наглядової ради Підприємством згідно з законодавством 
України укладається відповідний цивільно-правовий договір на час 
здійснення ним повноважень члена наглядової ради Підприємства, у якому 
передбачаються порядок здійснення повноважень, права, обов’язки, 
відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, страхування 
відповідальності члена наглядової ради, підстави дострокового припинення 
та наслідки розірвання договору тощо. Член наглядової ради здійснює свої 
повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору, вимог



-  1 2 -

законодавства України, Статуту та відповідних внутрішніх положень 
Підприємства. Від імені Підприємства цивільно-правовий договір з членом 
наглядової ради укладає Генеральний директор Підприємства.

8.6. Членом наглядової ради Підприємства не може бути особа, яка є 
засновником, акціонером (учасником), Генеральним директором 
Підприємства, керівником та/або членом наглядової ради підприємства, 
іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому 
або суміжних ринках з такими державними підприємствами та/або 
господарськими товариствами.

Під час здійснення повноважень члена наглядової ради, у тому числі під 
час голосування на її засіданнях, незалежний член наглядової ради керується 
законодавством та професійним досвідом щодо доцільності прийняття 
відповідних рішень.

8.7. До виключної компетенції наглядової ради Підприємства належить:
8.7.1. Погодження проекту стратегії, річного фінансового плану 

Підприємства та звіту про його виконання, а також рішень, пов’язаних з 
господарською діяльністю Підприємства;

8.7.2. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими 
регулюються питання, пов’язані з діяльністю Підприємства;

8.7.3. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених 
Підприємством цінних паперів, крім акцій;

8.7.4. Затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення 
про вчинення значного господарського зобов’язання в межах своїх 
повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, 
випущені Підприємством;

8.7.5. Обрання незалежного аудитора Підприємства та визначення умов 
договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.7.6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського 
зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського 
зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість 
яких'становить більше 10 відсотків вартості активів Підприємства, заданими 
останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов’язань, 
рішення • про вчинення яких приймається Уповноваженим органом 
управління;

8.7.7. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Підприємства та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;

8.7.8. Визначення форми контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Підприємства;

8.7.9. Визначення форми контролю за ефективністю управління 
Підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності 
Підприємства;



8.7.10. Здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством 
та ініціювання за потреби перед Уповноваженим: органом управління вжиття 
відповідних заходів;

8.7.11. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів 
інтересів Генерального директора та членів наглядової ради, у тому числі за 
використанням майна Підприємства в особистих інтересах та укладенням 
угод з пов’язаними особами, а також інформування Уповноваженого органу 
управління про виявлені порушення;

8.7.12. Створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження 
порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його 
результатами;

8.7.13. Призначення та припинення повноважень керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту Підприємства;

8.7.14. Складення щорічного звіту за результатами своєї діяльності, 
оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

8.7.15. Формування антикорупційної політики Підприємства та 
затвердження правил ділової етики;

8.7.16. Формування політики корпоративної соціальної відповідальності 
та сталого розвитку;

8.7.17. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, 
повноваження якого визначаються цим Статутом та положенням про 
наглядову раду Підприємства;

8.7.18. Вирішення інших питань, що згідно із законодавством України, 
належать до виключної компетенції наглядової ради.

8.8. Уповноважений орган управління оцінює результати діяльності
наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності,
встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності Підприємства.

8.9, Повноваження члена Наглядової ради Підприємства можуть бути 
припиненні достроково:

а) за ініціативою члена Наглядової ради Підприємства на підставі його
письмової заяви з дотриманням зобов’язань, передбачених цивільно-
правовим договором;

б) за ініціативою Уповноваженого органа управління у наступних
випадках:

- у разі виникнення обставин невідповідності члена Наглядової ради 
підприємства вимогам, встановленим Законом України «Про управління 
об’єктами державної власності», невідповідності незалежного члена
Наглядової ради Підприємства, вимогам до незалежних членів наглядових 
рад підприємств, затверджених Кабінетом Міністрів України відповідно до 
Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

У цьому випадку член Наглядової ради Підприємства зобов’язаний 
невідкладно подати Уповноваженому органу управління письмову заяву про 
припинення своїх повноважень.
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- у разі виявлення обставин невідповідності. Наглядова рада 
Підприємства за поданням не менше як третини від загального складу членів 
Наглядової ради Підприємства має право ініціювати перевірку члена 
наглядової ради (в тому числі голови наглядової ради) на предмет його 
відповідності встановленим вимогам. Порядок проведення перевірки 
визначається положенням, затвердженим Наглядовою радою Підприємства. 
За результатами перевірки Наглядова рада Підприємства приймає рішення 
про необхідність припинення повноважень або про відсутність підстав для 
припинення повноважень відповідного члена наглядової ради. Відповідне 
рішення Наглядової ради Підприємства надається для прийняття остаточного 
рішення до Уповноваженого органу управління.

- у разі неналежного виконання обов’язків члена Наглядової ради 
Підприємства, визначених умовами цивільно-правового договору.

Прийняття рішення Уповноваженим органом управління про 
припинення повноважень члена Наглядової ради є підставою для розірвання 
відповідного цивільно-правового договору з такою особою з моменту 
прийняття відповідного рішення.

Повноваження члена Наглядової ради Підприємства з одночасним 
припиненням укладеного з ним цивільно-правового договору припиняються 
також:

- у випадку неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради 
Підприємства за станом здоров’я, після надання письмово повідомлення про 
це Уповноваженому органу управління;

- у разі притягнення до відповідальності за вчинення злочину, після 
набрання законної сили вироком суду;

- у разі смерті, визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, 
безвісно відсутнім чи померлим.

8.10. Наглядову раду Підприємства очолює голова, який обирається 
членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів 
Наглядової ради від її загального складу.

Голова Наглядової ради веде засідання наглядової ради, організовує її 
роботу та здійснює інші повноваження, передбачені положенням про 
наглядову раду Підприємства.

Голова Наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за 
ініціативою більшості членів Наглядової ради Підприємства від її загального 
складу. Голова Наглядової ради може призначати заступника голови 
Наглядової ради Підприємства.

Повноваження голови Наглядової ради Підприємства визначаються цим 
Статутом. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради 
Підприємства своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник 
або один із членів Наглядової ради Підприємства за її рішенням.

Засідання Наглядової ради Підприємства проводить голова Наглядової 
ради, у разі його відсутності — заступник голови.

Голова Наглядової ради Підприємства:



- організовує роботу Наглядової ради;
- визначає функціональні обов’язки заступника голови, корпоративного 

секретаря і членів Наглядової ради;
- планує та координує роботу Наглядової ради;
- скликає і веде планові та позапланові (у тому числі за пропозиціями 

членів Наглядової ради) засідання Наглядової ради Підприємства, виносить 
на розгляд Наглядової ради Підприємства пропозиції щодо порядку денного 
чергового засідання, підписує рішення Наглядової ради;

- підписує запити, листи та інші документи Наглядової ради 
Підприємства;

. - представляє Наглядову раду Підприємства перед третіми особами, на 
підприємствах, в установах та організаціях;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової 
ради Підприємства в межах її повноважень.

8.11. Наглядова рада Підприємства з числа її членів утворює комітет з 
питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди 
посадовим особам Підприємства. Наглядова рада Підприємства має право 
самостійно утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів 
Наглядової ради Підприємства.

Повноваження комітетів наглядової ради Підприємства визначаються 
відповідно до законодавства України, положення про наглядову раду 
Підприємства, а також положень про відповідні комітети, які 
затверджуються наглядовою радою згідно із Статутом Підприємства.

Комітет наглядової ради Підприємства з аудиту та комітет з питань 
призначень і визначення винагороди посадовим особам Підприємства 
очолюють незалежні члени наглядової ради Підприємства. Більшість членів 
комітетів наглядової ради є незалежними членами.

8.12. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря, який здійснює 
свої повноваження згідно із Статутом Підприємства.

8.13. Організаційною формою роботи Наглядової ради Підприємства є 
засідання. Планові засідання скликаються не менше одного разу на квартал, 
відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою Підприємства.

Позапланові засідання скликаються у будь-який час за ініціативою 
голови Наглядової ради Підприємства, будь-якого члена Наглядової ради 
Підприємства або Уповноваженого органу управління у триденний строк з 
моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від 
ініціатора позапланового засідання. Ініціатор позапланового засідання надає 
корпоративному секретарю перелік питань, що виносяться на засідання, всі 
необхідні матеріали, копії документів/ проектів рішень, з кожного питання 
порядку денного засідання, що будуть розглядатися Наглядовою радою 
Підприємства.

8.14. Про засідання наглядової ради Підприємства кожному члену 
наглядової ради повідомляється особисто не менш, ніж за п’ять календарних 
днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується
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дата, час, місце, форма проведення засідання наглядової ради Підприємства 
та порядок денний.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам 
наглядової ради Підприємства усі необхідні матеріали та інформація, 
пов’язані з питаннями порядку денного засідання наглядової ради 
Підприємства та проекти рішень з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові 
питання до порядку денного засідання наглядової ради Підприємства, яке 
оголошено. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного 
засідання наглядової ради Підприємства, якщо за їх включення 
проголосувала більшість присутніх членів наглядової ради Підприємства.

У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності 
Підприємства, за умови надання кожним членом наглядової ради 
Підприємства письмової згоди на термінове проведення засідання наглядової 
ради Підприємства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж 
вказано у цьому пункті Статуту.

Засідання наглядової ради Підприємства вважається правоможним, якщо 
на ньому присутні більше половини членів наглядової ради від її загального 
складу.

Члени наглядової ради зобов’язані брати участь у засіданнях наглядової 
ради особисто.

8.15. Про скликання планових або позапланових засідань наглядової 
ради кожний член наглядової ради додатково повідомляється електронною 
поштою не пізніше як за три робочі дні до дати проведення засідання.

8.16. Наглядова рада приймає рішення в межах своїх повноважень. 
Рішення Наглядової ради Підприємства є обов’язковими для виконати 
Генеральним директором Підприємства.

Рішення Наглядової ради Підприємства приймаються простою 
більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, 
відкритим голосуванням. Під час голосування голова та кожен член 
Наглядової ради Підприємства мають один голос.

Кожен член Наглядової ради Підприємства має право письмово 
викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу 
голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради Підприємства.

На засіданнях Наглядової ради Підприємства, під час розгляду окремих 
питань порядку денного засідання, на вимогу члена Наглядової ради 
Підприємства можуть брати участь генеральний директор Підприємства, 
та/або інші посадові особи Підприємства, представники профспілкового 
комітету Підприємства тощо, без права голосу з дотриманням правил 
поводження з відомостями, що становлять державну таємницю, 
конфіденційну інформацію та іншу інформацію з обмеженим доступом.

На засіданнях Наглядової ради Підприємства ведуться протоколи, які 
підписуються всіма присутніми членами Наглядової ради Підприємства, 
включаючи голову, за винятком випадків, коли рішення приймаються
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ШЛЯХОМ заочного голосування (опитування).
У протоколі засідання наглядової ради зазначаються: місце, дата і час 

проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний 
засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із 
зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували “за”, “проти” 
або утрималися від голосування з кожного питання порядку денного; зміст 
прийнятих рішень.

Протоколи засідання Наглядової ради Підприємства зберігаються на 
Підприємстві, копії надаються Уповноваженому органу управління.

Про прийняте рішення Наглядова рада Підприємства повідомляє 
Генеральному директору Підприємства та Уповноваженому органу 
управління наступного дня після засідання.

8.17. Наглядова рада Підприємства може приймати рішення шляхом 
проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення 
засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається 
головою Наглядової ради Підприємства, про що у письмовому вигляді не 
пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання повідомляються члени 
Наглядової ради.

У разі проведення засідання Наглядової ради Підприємства шляхом 
заочного голосування не пізніше, ніж за десять (10) календарних днів, голова 
Наглядової ради, або за дорученням голови наглядової ради корпоративний 
секретар, безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного 
зв’язку:

- забезпечує ознайомлення членів Наглядової ради Підприємства з 
матеріалами (до питань порядку денного) засідання Наглядової ради;

- готує та надсилає членам Наглядової ради бюлетені для голосування з 
питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти 
рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (”за”, “проти”, 
“утримався”) з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради зобов'язані протягом п'яти (5) днів з дати надання 
повідомлення про проведення заочного голосування надати письмове 
повідомлення із зазначенням своєї позиції щодо запропонованого проекту 
рішення або питання для голосування засобами дистанційного зв'язку 
безпосередньо корпоративному секретарю або направити поштою на адресу 
Підприємства на ім'я голови наглядової ради. Корпоративний секретар 
Інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті шляхом 
проведення заочного голосування не пізніше одного (1) робочого дня від 
дати, в яку всі члени наглядової ради надали (або повинні були надати) свої 
позиції щодо запропонованого проекту рішення або питання для 
голосування.

Рішення наглядової ради, прийняті шляхом заочного голосування, 
оформлюються протоколом заочного голосування. Протокол засідання 
Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписує голова 
Наглядової ради та корпоративний секретар. Бюлетені з результатами



голосування членів Наглядової ради, що брали участь у заочному 
голосуванні з питань порядку денного засідання Наглядової ради, додаються 
до протоколу і є його невід’ємною частиною.

Протокол засідання Наглядової ради Підприємства шляхом проведення 
заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п’яти 
робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За 
наявності у членів Наглядової ради заперечень вони викладаються письмово 
та додаються до протоколу.

Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають 
один голос. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення 
Підприємством правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, члени 
наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та 
не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмету 
питання.

8.18. Наглядова рада має право вимагати від Підприємства всі необхідні 
для своєї діяльності документи, особисті пояснення від посадових осіб 
Підприємства з питань, віднесених до компетенції наглядової ради.

8.19. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні у формі загальної 
присутності, оформлюється протоколом не пізніше ніж протягом п’яти 
робочих днів після проведення засідання.

8.20. Рішення наглядової ради можуть доводитися до їх виконавців у 
вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із 
протоколу засідання наглядової ради оформлюються корпоративним 
секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 
п’яти робочих днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.

8.21. Члени наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення 
конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх 
функцій.

8.22. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Наглядової ради Підприємства здійснює Підприємство.

* 8.23. До моменту утворення на Підприємстві наглядової ради, покладені 
на неї функції виконуються іншими суб’єктами у визначеному 
законодавством порядку.

9. Генеральний директор Підприємства

9.1. Управління поточною діяльністю Підприємства здійснює 
Генеральний директор, який у своїй діяльності підзвітний Наглядовій раді 
Підприємства, Уповноваженому органу управління та організовує виконання 
їх рішень.

9.2. Генеральний директор Підприємства за поданням генерального 
директора Концерну призначається на посаду та звільняється з посади у 
встановленому законодавством порядку Уповноваженим органом 
управління.
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Із Генеральним директором Підприємства Уповноваженим органом 
управління укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його 
права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, 
звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін відповідно до 
законодавства.

9.3. Генеральним директором Підприємства не може бути особа, яка є 
членом наглядової ради Підприємства, Ревізійної комісії, засновником, 
акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради 
підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на 
тому самому або суміжних ринках з такими державними підприємствами 
та/або господарськими товариствами.

9.4. Генеральний директор Підприємства самостійно вирішує питання 
діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом та 
законодавством до компетенції Наглядової ради Підприємства, 
Уповноваженого органу управління та Концерну.

9.5. Генеральний директор Підприємства несе персональну 
відповідальність за:

організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 
збереження оброблених документів, регістрів і фінансової, статистичної та 
податкової звітності;

своєчасне подання на розгляд, погодження/затвердження річного 
фінансового плану та звіту про його виконання;

виконання вимог законодавства України, рішень Уповноваженого 
органу управління (наказів, розпоряджень, доручень тощо), умов укладеного 
з ним контракту, додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених 
документів, регістрів і фінансової та податкової звітності;

організацію та дотримання Підприємством вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» та реалізацію Антикорупційної програми 
Підприємства.

9.6. Генеральний директор діє від імені Підприємства та у своїй 
діяльності керується законодавством України, .цим Статутом, внутрішніми 
документами: Підприємства і рішеннями, прийнятими наглядовою радою та 
Уповноваженим органом управління.

9.7. У разі порушення зазначених вимог Генеральний директор може 
бути притягнутий до відповідальності.

9.8. Генеральний директор Підприємства:
- здійснює керівництво Підприємством;
- несе відповідальність за виконання покладених на нього та 

Підприємство завдань, що визначені Статутом;



- 2 0 -

забезпечує здійснення виробничо-господарської діяльності 
Підприємства, дотримання Підприємством ліцензійних умов провадження 
діяльності, виконання стратегічних планів розвитку Підприємства;

- під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в 
інтересах Підприємства;

- представляє інтереси Підприємства в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах 
з юридичними та фізичними особами;

- формує адміністрацію Підприємства;
- видає в межах своєї компетенції накази та доручення;
- у встановленому порядку та з урахуванням вимог цього Статуту та 

Галузевої угоди приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з 
роботи працівників Підприємства, забезпечення ведення обліку кадрів, 
встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників 
Підприємства, розподіл обов’язків та напрямків діяльності Підприємства, які 
закріплюються за відповідними працівниками Підприємства.

Генеральний директор призначає на посаду і звільняє з посади за 
погодженням з Уповноваженим органом управління керівника 
уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення 
корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми 
юридичної особи) та керівника юридичної служби Підприємства.

- затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління 
організаційну структуру Підприємства;

- затверджує штатний розпис Підприємства;
- з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та 

Галузевою угодою обирає форму та систему оплати праці, установлює 
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, 
винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
чинним законодавством;

- за погодженням з Уповноваженим органом управління застосовує 
дисциплінарні стягнення до уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції (особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної 
програми) Підприємства;

- несе відповідальність за неналежне виконання виробничих, інших 
планів, виконання показників ефективності діяльності, нераціональне 
(нецільове) використання коштів, у тому числі бюджетних коштів, у межах 
своєї компетенції;

- здійснює попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на 
засіданнях наглядової ради, забезпечує підготовку матеріалів, необхідних для 
розгляду таких питань, та організовує виконання рішень Уповноваженого 
органу управління і наглядової ради Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до 
цього Статуту та законодавства; \



- забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого 
Підприємству;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання стратегічних планів 
розвитку, дотримання трудової, фінансової дисципліни і вимог чинного 
законодавства;

- несе відповідальність за своєчасну виплату заробітної плати, інших 
встановлених чиним законодавством виплат працівникам Підприємства;

- несе відповідальність за охорону праці та пожежну безпеку на 
Підприємстві;

- несе відповідальність за оприлюднення інформації про діяльність 
Підприємства, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до 
вимог законодавства;

- несе відповідальність за виконання рішень Уповноваженого органу 
управління;

- несе відповідальність за достовірність інформації, що надається.
9.9. У разі відсутності Генерального директора Підприємства (відпустки, 

закордонного відрядження, тимчасової непрацездатності тощо), його 
обов’язки виконує один із заступників генерального директора або інша 
посадова особа із числа керівного складу Підприємства, призначена наказом 
генерального директора виключно після погодження з Уповноваженим 
органом управління.

9.10. До компетенції Генерального директора належить вирішення усіх 
питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Підприємства, крім 
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
Підприємства, Уповноваженого органу управління та Концерну.

10. Уповноважений орган управління

Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього 
завдань:

- приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію 
Підприємства;

- призначає на посаду та звільняє з посади Генерального директора 
Підприємства на підставі конкурсного відбору, укладає і розриває з ним 
контракт відповідно до законодавства, здійснює контроль за додержанням 
вимог контракту;

- у встановленому порядку приймає рішення про проведення 
конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової 
ради та визначає кандидатури незалежних членів наглядової ради 
Підприємства; визначає рекомендації щодо їх кваліфікації, досвіду та 
неупередженості;

- визначає та забезпечує обрання (призначення) представників держави в 
наглядовій раді Підприємства, які повинні відповідати вимогам щодо їх



кваліфікації, досвіду та неупередженості;
- затверджує умови оплати послуг членів наглядової ради в порядку, 

встановленому законодавством;
- затверджує склад Наглядової ради Підприємства;
- встановлює або переглядає чіткі цілі діяльності Підприємства з 

урахуванням основних видів господарської діяльності Підприємства у строк, 
визначений законодавством України;

- встановлює показники ефективності діяльності наглядової ради 
Підприємства з урахуванням чітких цілей діяльності Підприємства;

- оцінює результати діяльності наглядової ради Підприємства відповідно 
до показників ефективності діяльності наглядової ради та подає результати 
такої оцінки на розгляд наглядовій раді Підприємства з метою підвищення 
ефективності роботи наглядової ради Підприємства;

- розглядає питання щодо доцільності продовження функціонування на 
Підприємстві наглядової ради у разі, коли за результатами двох останніх 
календарних років підряд Підприємство не відповідає критеріям, відповідно 
до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних 
підприємствах;

- приймає рішення, у випадках, визначених законодавством, про надання 
згоди на вчинення Підприємством господарського зобов’язання, щодо якого 
є заінтересованість, та значного господарського зобов’язання або про відмову 
в наданні такої згоди та несе відповідальність за прийняття таких рішень;

- за поданням Генерального директора Підприємства погоджує 
кандидатуру для призначення на посаду та звільнення з посади керівника 
юридичної служби та уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію Антикорупційної 
програми юридичної особи) Підприємства;

- за погодженням з Концерном затверджує Статут Підприємства, 
здійснює контроль за дотриманням вимог цього Статуту;

- веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у його 
управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження 
таких об'єктів;

- за погодженням з Концерном погоджує/затверджує фінансові та 
інвестиційні плани Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у 
встановленому порядку;

- проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання 
показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо 
поліпшення його роботи;

- погоджує залучення аудиторів для проведення щорічних перевірок 
Підприємства;

- у разі зміни Генерального директора Підприємства забезпечує 
проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Підприємства в 
порядку, передбаченому законодавством;

забезпечує контроль за проведенням інвентаризації майна
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Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства, здійснює 

контроль за їх виконанням;
- погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, 

доручення, та управління майном, зміни до них і контролює виконання умов 
цих договорів;

- виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та 
вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

- приймає рішення про надання згоди на відчуження, передачу та 
списання майна Підприємства, погоджує передачу в оренду нерухомого 
майна підприємства;

- погоджує Антикорупційну програму Підприємства;
- здійснює визначені законодавством України повноваження під час 

провадження справ про банкрутство Підприємства;
- в межах визначених чинним законодавством здійснює контроль за 

організацією роботи з питань запобігання та виявлення корупції на 
Підприємстві;

- приймає рішення у випадках визначених законом про надання згоди на 
вчинення Підприємствам господарського зобов’язання щодо якого є 
заінтересованість, та значного господарського зобов’язання або про відмову 
у наданні такої згоди;

- ініціює припинення повноважень члена наглядової ради Підприємства 
у випадках, передбачених законодавством та Статутом Підприємства.

- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України.

11. Корпоративний секретар

Корпоративний секретар є посадовою особою Підприємства, що 
здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію 
роботи органів управління, обмін інформацією між ними. Корпоративний 
секретар обирається за рішенням наглядової ради за пропозицією будь-якого 
члена наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря, 
компетенція та порядок роботи визначаються цим Статутом та положенням 
про наглядову раду Підприємства. Корпоративний секретар не є членом 
наглядової ради Підприємства і не має права голосу на її засіданнях.

Корпоративний секретар:
організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань 

Наглядової ради Підприємства;
- відповідає за взаємодію органів Підприємства між собою, із 

Уповноваженим органом управління та іншими державними органами;
- забезпечує дотримання органами та посадовими особами Підприємства 

процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених 
законодавством та внутрішніми документами Підприємства;

- проводить моніторинг відповідності Статуту, внутрішніх положень



Підприємства вимогам законодавства та їх взаємної узгодженості, здійснює 
підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та 
внутрішніх положень Підприємства;

- забезпечує підготовку та проведення засідань наглядової ради та її 
комітетів, подає пропозиції щодо місця та форми проведення засідань 
наглядової ради та її комітетів, а також готує пропозиції щодо порядку 
денного;

- веде облік присутності членів Наглядової ради Підприємства на її 
засіданнях;

- забезпечує подання членам Наглядової ради Підприємства не пізніше 
ніж за три робочих дня до планового засідання відповідні інформаційні 
матеріали;

забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про 
Підприємство органам Підприємства та Уповноваженому органу управління, 
консультує посадових осіб Підприємства з питань корпоративного 
управління;

- веде, готує і зберігає протоколи засідань Наглядової ради 
Підприємства, іншу документацію;

- надає копії протоколів наглядової ради Уповноваженому органу 
управління;

- здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради;
- готує щорічний план роботи Наглядової ради Підприємства з 

урахуванням пропозицій її членів і подає його для затвердження голові 
Наглядової ради;

- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Наглядової 
ради Підприємства, пов’язані з організацією її діяльності.

12. Господарська діяльність Підприємства

12.1. Основним показником фінансових результатів господарської 
діяльності Підприємства є прибуток. Основним плановим документом 
Підприємства є фінансовий план.

12.2. Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від 
провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за 
кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших 
платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається 
у повному його розпорядженні та використовується відповідно до чинного 
законодавства.

Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового 
доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та 
амортизаційних відрахувань.

12.3. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до 
затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог
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Господарського кодексу України та інших законів України.
12.4. У фінансовому плані Підприємства, передбачаються суми коштів, 

які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного 
бюджету.

12.5. Складання, затвердження та контроль за виконанням фінансового 
плану та стратегічного плану розвитку Підприємства здійснюються в 
установленому законодавством порядку.

12.6. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету 
частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених 
законодавством.

12.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється 
відповідно до законодавства.

12.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, 
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 
договорів.

12.9. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із 
законодавством.

12.10. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері 
управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових 
відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку Підприємство здійснює 
обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України 
про захист персональних даних.

13. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

13.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які 
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

13.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 
безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу або 
їх виборним органом — радою трудового колективу та іншими відповідними 
органами. .

13.3. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних 
зборах (конференції) трудовий колектив може обрати раду трудового 
колективу, до складу якого не може входити керівник Підприємства.

13.4. Члени ради трудового колективу обираються таємним 
голосуванням на три роки, не менше як двома третинами голосів. Члени 
виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші 
посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди відповідного 
виборного органу цього колективу за винятком випадків, передбачених 
законодавством.

13.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Підприємства регулюються Колективним договором.

13.6. Питання соціального розвитку, зокрема, включаючи поліпшення



умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування 
працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за 
участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено чинним 
законодавством.

13.7. Адміністрація Підприємства сприяє створенню на Підприємстві 
первинної профспілкової організації та забезпечує дотримання прав членів 
профспілок відповідно до законодавства.

14. Припинення діяльності Підприємства

14.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за 
рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених 
законом, - за рішенням суду.

14.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною 
Уповноваженим органом управління, а у разі припинення його діяльності за 
рішенням суду, - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

До складу комісії з припинення діяльності (ліквідаційної комісії) 
входять представники Підприємства в особі його органу управління, 
трудового колективу (профспілок) і можуть входити представники 
Уповноваженого органу управління та Концерну.

Порядок і терміни проведення припинення діяльності Підприємства 
визначаються Уповноваженим органом управління. У разі банкрутства 
Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до 
Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, 
а також строк для заяви претензій кредиторами, визначаються законом.

.14.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

14.5. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з 
дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 
щодо його припинення.




