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Цей Сгаїуг приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 
03.022011, №  2994-VI шляхом викладення Статуту у новій редакції, яка в тому числі передбачає зміну найменування з ЗАКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПАРЛАМЕНТ’ (ідентифікаційний код 36018520) на ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ".

Статут Товариства зареєстрований Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08 липня 2008 року, номер 
запису 1070102 0000 033660,

З урахуванням змін (шляхом викладення у новій редакції) зареєстрованих Печерською районною у місті Києві державною 
адміністрацією 18 травня 2011 року, номер запису 1070 105 0003 033660,

З урахуванням змін (шляхом викладення у новій редакції) зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 
14 листопада2011 року, номер запису 1224105 0007 052699,

З урахуванням змін (шляхом викладення у новій редакції) зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 
07.122011 року, номер запису 1224105 0008 052699, які втрачають чинність з моменту державної реєстрації цієї редакції'.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут відповідно до Конституції' України, Господарського та Цивільного Кодексів України, Законів України "Про 

акціонерні товариства", "Про страхування”, "Про ціїтні папери та фондовий ринок" та іншого чинного законодавства України, 
визначає гравове становище, регулює порядок здійснення та трипинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ", іменованого в подальшому - ’Товариство".

12. Питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.
13. Визнання недійсним відповідно до чинного законодавства України будь-якого положення цього Статуту не тягне за собою 

недійсність Статуту у цілому.
.4. Вимоги цього Статуту є обов’язковими до виконання всіма органами Товариства та його акціонерами.

2  ТОВАРИСТВО
1.1. Найменування Товариства.
1.1.1. Повне найм енування Т овариства українською  мовою : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";
1.1.2. Повне найм енування Т овариства російською  мовою : ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

"ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";
1.1.3. Повне найменування англійською  мовою : PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "DZHERELO

STRAHUVANNYA";
.1.4. Скорочене найм енування українською  мовою : AT "ДЖЕРЕЛОСТРАХУВАННЯ";
.1.5. Скорочене найменування російською  мовою : АО "ДЖЕРЕЛОСТРАХУВАННЯ";
.1.6. Скорочене найм енування англійською  мовою : JSC "DZHERELO STRAHUVANNYA".
.2. Тип Товариства - публічне.
.3. М ісцезнаходження Товариства: 49027, Д ніпропетровська область, м істо Д ніпропетровськ, Ж овтневий район,

проспект К арла М аркса, будинок 22.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА
1. Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, має відокремлене майно, самостійний баланс, 

рахунки в банках, рахунки в ціїгних паперах та іїгші рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банківських та небанківських 
установах України та інших держав, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, торгівельні марки (знак для товарів та 
послуг).

2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації' у порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

3. Товариство для досягнення мета своєї' діяльності, має право укладати будь-які не заборонені чинним законодавством правочини 
(контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді

4. Товариство, здійснює володіїгня, користування та розпорядження майном на траві приватної власності Товариство має право 
продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші 
матеріальні та^або нематеріальні цінності використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України та цьому Статуту.

5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може 
бути звернене стягнення. Акціонери Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 
пов’язаних з діяльністю Товариства у межах вартості акцій, що 'ім належать. Товариство не відповідає по зобов'язанням 
акціонерів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства

І Товариство має право створювати філії, представництва та іїгші відокремлені підрозділи, у порядку визначеному чинним 
законодавством.

’■ Товариство має право брата участь у створенні спілок, асоціацій та інших об’єднаннях для координації своєї діяльності з метою
захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм.

1. Інформація шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Товариству у процесі обслуговування клієнта та 
взаємовідносин з ним чи з третіми особами при провадженні діїшьності у сфері страхування і розголошення якої може завдати 
матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є таємницею страхування.
Товариство створене на невизначений строк діяльності.

0. Форма власності Товариства -  приватна власність.
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4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
Товариство створене з метою обслуговування фізичних і юридичних осіб незалежно від іх державної належності та форм 
власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та збільшення обсягів надання страхових послуг, створення 
сприятливих умов для розвитку економіки України, здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах 
акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також 
отримання акціонерами дивідендів.

2. Товариство здійснює свою діяльність з урахуванням інтересів Товариства, клієнтів та сприяє економічному розвитку та 
зміцненню страхової системи

3. Предметом діяльності Товариства є:
3.1. здійснення різних видів страхування (пов’язаних з житіям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування 
відповідальності), передбачених чинним законодавством;

32 . перестрахування;
33 . здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням;
3.4. надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це

безпосередню пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських 
потреб.

.4. Товариство здійснює тільки ті види страхової діяльності, на які Товариством отримано дозволи та ліцензії від повідно до чинного
законодавства

1. Товариство здійснює вказану діяльність на підставі договорів, в яких указуються правд обов’язки, відповідальність сторін, 
строки, плата за послуги, санкції та інші умови, які не суперечать законодавству України.

5. ВЛАСНІ КОШТИ ТОВАРИСТВА
.1. Власні кошти Товариства складаються із статутного капіталу, гарантійного фонду, нерозподілених прибутків минулих років та 

прибутку поточного року.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
.1. Товариство має статутний капітал в розмірі 60 500 000,00 (шістдесят мільйонів п’яггсопг тисяч гривень 00 копійок) гривень.
2. Статутний капітал Товариства формується виключно грошовими коштами. Забороняється використовувати для формування 

статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити 
нематеріальні активи

3. Статутний капітал Товариства може бути збільшеним або зменшеним відповідно до чинного законодавства Уіфаїни. Порядок 
збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку.

А  Рішення гро збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.
іі. Розмір статутного капіталу може бути збільшено, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку, шляхом:
15.1. під вищення номінальної вартості акцій;
152. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
I. 6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації' звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків

акцій.
.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових 

акцій.
8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
9. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розмішуються Товариством, діє лише в процесі приватного 

розміщення акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.
10. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо 

розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
II. Збільшення статутного капіталу Товариства у  разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
12. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції! яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім 

випадків:
12.1. розміїцення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
122. розміїцення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
123. розміїцення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір гро андерайгинг. У такому разі ціна 

розміщення аюдй може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 
відсотків ринкової вартості таких акцій.

3. Товариство не має права розмішувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
4. У разі розміїцення Товариством ціїтних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами.
5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
6. Товариство може здійснювати розміщення іїшіих цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства Рішення 

про розміїцення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 
фіїтансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства

7. Товариство має право здійснювати емісію акцій та обліїацій для переведення зобов'язань Товариства у ціїгні папери, в порядку 
встановленому Державною комісією з ціїтних паперів та фондового ринку.

8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено згідно чинного законодавства України шляхом:
8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

З
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анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості
Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію 
Товариства

7. А КЦ ІЇ ТОВАРИСТВА
Статутний капітал поділяється на 605 000,00 (шістсот п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто 
гривень 00 копійок) гривень кожна.___________ _____________________ ____________________ _________________________

Вид та тип цінного 
паперу

Загальна
кількість акцій, штук

Загальна
номінальна вартість 

акцій, гра

Номінальна вартість
акції, гра

Частка у статутному 
капіталі (%)

Акція проста іменна 605000,00 60500000,00 100,00 100
Усі акції Товариства є іменними.
Форма існування акцій -  бездокументарна
Товариство не здійснює розміщення привілейованих акцій. У разі прийняття рішення Загальними зборами Товариства про 
здійснення розміщення привілейованих акцій, вносяться відповідні зміни д о Статуту Товариства щодо: 
прав акціонерів - власників привілейованих акцій;
умов та порядку конвертації' привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого 
класу,
розміру дивідендів за привілейованими акціями Товариства;
інших прав та обов’язків акціонерів - власників привілейованих акцій Товариства.
Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у 
акціонерів, які вимагають цього.
Зобов’язання щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 
голосували проти прийнятих рішень, виникають у Товариства при прийняті Загальними зборами наступних ріїиень: 
злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміїгу типу Товариства; 
зміну розміру статутного капіталу,
вчинення Товариством значного правочину, тобто правочину учиненому Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, 
послуг), що є його пред метом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останню!' річної фіїгансової 
звітності
Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій складається на підставі 
переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийняте рішення, яке стало підставою для 
вимоги обов’язкового викупу акцій.
Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Ціна викупу не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість цінних паперів визначається відповідно до 
чинного законодавства України:
Для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно 
до законодавства гро оцінку майна, майнових прав та професійну оціїючну діяльність;
Для емісійних ціїгних паперів, шо перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена від повідно до 
законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп акцій укладається в письмовій формі
Протягом 30 днів після прийняття рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має 
намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, в якій мають бути зазначені його прізвище, ім’я та по 
батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та'-або клас акцій, обов’язкового викупу яких він 
вимагає.
Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за 
ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний 
акціонер повинен вчинити усі ДІЇ, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких віїг 
вимагає Оплата акцій здійснюється в грошовій формі
Наслідком невиконання обов’язкового викупу акцій Товариством може бути оскарження акціонером, який має намір 
реалізувати зазначене право, рішення Загальних зборів стосовно питань наведених в а  7.6.1. -  7.63. цього Статуту. Наслідком 
невиконання обов’язкового викупу акцій Товариством є відповідальність, яка передбачена правочином, яким Товариство бере 
на себе обов’язки щодо викупу акцій.
Товариство в поряді^, встановленому Державною комісією з ціїгних паперів та фондового ринку, має право анулювати 
викуплені ним акції' та зменшити статутний капітал або підвищити номіїтальну вартість решти акцій, не зміїооючи при цьому 
розмір статутного капіталу.
Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій Товариства.
Товариство має право здійсниш консолідацію всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого д ві або більше акцій конвертуються в 
одну нову акціїо того самого типу і класу.
Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості 
для кожного з акціонерів.
Товариство має право здійсниш дроблення всіх розміїдених ним акцій, внаслідок чого одна акціїг конвертується у дві або більше 
акцій того самого типу і класу.
Консолід ація та дроблення акцій не повинні призводиш до зміїти розміру статутного капіталу Товариства
Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з ціїгних паперів та
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фондового ринку.
721. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
8.1. Особи, які набули право власності на акціїТовариства, набувають статусу акціонерів Товариства
82. Кожною простою акцією Товариства її власнику -  акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на
82.1. участь в управлінні Товариством;
822. отримання дивідендів;
82.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
82.4. отримання інформації гро господарську діяльність Товариства
83. Одна проста акція надає акціонеру один голос для прийняття рішення по кожному питанню на Загальних зборах, крім випадків 

проведення кумулятивного голосування.
8.4. Акціонери зобов’язані:
8.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
8.42. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
8.43. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;
8.4.4. оплачувати акції' у розмірі в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
8.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
8.4.6. нести іїшіі обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами 

Товариства

9, ПОРЯДОК РОЗІІОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається ріїиенням Загальних зборів відповідно до Статуту 

Товариства та чинного законодавства України.
92. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства
92.1. виплачуються дивіденди;
922. створюється та поповнюється резервний капітал;
92.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
93. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних 

відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибулу. До досягнення встановленого статутом 
розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку 
Товариства за рік.

9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та погашення заборгованості у разі ліквідації
95. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України
9.6. Дивіденди
9.6.1. Дивіденд -  частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію 

певного типу та'або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
9.62. Рішення гро виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства
9.63. Голова Правління Товариства за результатами звітного року надає Загальним зборам іїтформацію про розмір чистого прибутку 

та величину частки прибутку, яка може бути направлена на виплату дивідендів.
9.6.4. Виплата дивідендів здійснюється у спосіб встановлений ріїиенням Загальних зборів Товариства, з чистого прибутку звітного 

року, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
9.6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
9.6.6. Дивіденди виплачуються на акції звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством 

України порядку.
9.6.7. Товариство не має трава приймати ріїиення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у 

разі якщо:
9.6.7.1. звіт тро результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку,
9.6.72. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу,
9.6.73. якщо Товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до а7 .6 .1-7.63. цього Статуту.
9.6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають граю  на 

отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають граю  на отримання дивідендів, не 
може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.6.9. Протягом 10 днів після прийняття ріїиення про виплату дивідендів Товариство повідомляє персонально шляхом надсилання 
рекомендованих листів, гро дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів осіб, які мають право на отримання дивідендів та 
фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

9.6.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, але раніїие дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів запишається в особи, зазначеної у такому 
переліку.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
10.1. Органами Товариства є:
10.1.1. Загальні збори акціонерів;
10.12. Наглядова рада;
10.13. Пранліїтня;
10.1.4. Ревізор.
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102. Загальні збори акціонерів, надалі - «Загальні збори».
102.1. Загальні збори є вищим органом Товариства
1022. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори) не пізніше ЗО квітня наступного за звітним роком за 

місцезнаходженням Товариства
1023. Усі інші Загальні збори вважаються позачерговими.
102.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи 

акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує втрати  на організацію, підготовку та проведення таких загальних 
зборів.

102.5. Компетенц ія Загальних зборів.
1023.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства
10232. До виключної компетенції Загальних зборів належиш:
102.52.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
102.522. внесення змін до Статуту Товариства;
102323. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
102.52.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
102.523. прийняття рішення про розміщення акцій;
10232.6. прийняття ріїиення про збільшення стаїуптого капіталу Товариства;
102.52.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
10232.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
10232.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову ралу, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
10232.10. затвердження річного звіту Товариства;
102.52.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
10232.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
10232.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
102.52.14. затвердження розміру річних дивідендів;
10232.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
102.52.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (коніракгівХ що 

укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 
(контрактів) з членами Наглядової ради;

102.52.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених чинним 
законодавством України;

102.52.18. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
102.52.19. затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
102.5220. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
102.5221. прийняття ріїнення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за д аними останньої річної фіїтансової звітності Товариства;
102.5222. прийняття ріїиення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону 

України «Про акціонерні товариства», про ліквщаціїо Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та 
строків ліквідації порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і 
затвердження ліїшідаиійного балансу;

1023223. прийняття ріїиення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
1023224. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управліїтня Товариства;
102.5 225. обрання комісії з припинення Товариства;
1023226. прийняття ріїиення гро звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих 

Товариству;
102.5227. прийняття рішення про звернення до посадових осіб Товариства з позовом у разі недотримання вимог цього Статуту та чинного 

законодавства України гри вчиненні значного правочину.
102.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції" Загальних зборів, не можуть бути передані іншим 

органам Товариства
102.7. Право на участь у Загальних зборах.
102.7.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 

представники, незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
102.72. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, передбаченому законодавством гро 

депозитарну систему України.
102.73. На вимогу акціонера Товариство зобов’язано надати іїтформащю про включення його до переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах.
102.7.4. Вносиїи зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складення 

заборонено.
102.7.5. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути іїшіа фізична особа або 

уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа 
органу, ию здійснює управліїтня державним чи комунальним майном.

102.7.6. Посадові особи органів Товариства та їх афілшовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на 
Загальних зборах.

102.7.7. Акціонер має траво призначити свого представника постійно або на певний строк
102.7.8. Акціонер має траво видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декіїїьком своїм представникам.
102.7.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, 

який видав довіреність, замість свого представника
6
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Повідомлення про проведення Загальних зборів.
Товариство не пізніше ніж за ЗО днів до дата проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі 
повідомлення гро проведення загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх 
порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лісгангу, а також не пізніше ніж за ЗО днів до дата 
проведення загальних зборів розмішує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інгернег.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх поряд ок денний надсилається кожному акціонеру, 
зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою шляхом надсилання рекомендованих 
листів, у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів. Власники акцій в номінальному утримуванні 
повідомляються номінальним утримувачем яких він обслуговує.
Повідомлення про проведення Загальних зборів має місгага: 
повне найменування та місцезнаходження Товариства;
дата, час та місце проведення Загальних зборів із зазначенням номера кімната, офісу або залу, куди мають прибути акціонери; 
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 
перелік питань, що виносяться на голосування;
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У 
повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімната, офісу 
тошо) та посадова особа Товариства, відповід альна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Порядок денний Загальних зборів.
Порядок денний Загальних зборів Товариства попередню затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання 
позачергових Загальних зборів у випадках передбачених чинним законодавством України -  акціонерами які цього вимагають.
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені а  10252.11, 102.52.12 і 1025224  
цього Статуту.
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені а  10252.17 та 
10252.18 цього Статуту.
Акціонер, за письмовим запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення (рішень) з питань порядку 
денного у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням визначеним Наглядовою радою Товариства, в місці для ознайомлення, 
у посадової особи Товариства відповід альної за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства.
Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів, у термін передбачений Законом України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції' подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 
та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції' до питання та/або проекту ріїиення, а також кількості, типу та/або класу 
акцій, що належать кандидату, який пропонуєшся цим акціонером до складу органів Товариства
Пропозиції' акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому 
включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку 
денного не вимагаєшся, а пропозиція вважаєшся включеною до порядку денного.
Зміни до порядіо' денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів ріїиень із 
загропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції' до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається 
Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Товариство не пізніїие ніж за 10 днів до дата проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом надсилання 
рекомендованих листів про зміни у порядку денному, а також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних 
зборів фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лісгангу, та не пізнане ніж за 10 днів до дата 
проведення Загальних зборів розмішує на власній веб-сторіїтці в мережі Інгернег відповідну інформацію про зміни у порядку 
денному Загальних зборів 
Порядок проведення Загальних зборів.
Гоповує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або один з членів Наглядової ради Товариства.
Загальні збори не можуть розпочатися раніїде, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
Хід Загальних зборів, за рішенням іїтіїдаторів Загальних зборів чи самих зборів, може фіксуватися технічними засобами. 
Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Ріїиення про оголошення перерви приймаєшся 
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих 
принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводишся. Кількість голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначаєшся на підставі даних реєстрації' першого дня. Загальні збори після 
перерви проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) які прибули для участі у Загальних зборах.
Реєстрація акціонерів ( їх представників) проводишся на підставі переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, 
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів 
кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (іх представників) проводиш реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою, а у 
випадках передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписує Голова реєстращйної комісії та додаєшся до 
гротоколу Загальних зборів.
Акціонер який не зареєструвався не має права участі у Загальних зборах.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його пред ставнику) лише у разі відсутності в акціонера (його
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представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також 
документів, що підтверджують повноваження гредставника на участь у Загальних зборах

102.11І. Мотивоване рішення реєстраційної комісії гро відмову в реєстрації' акціонера або його представника підписується Головою 
реєстраційної комісії та д одається до протоколу Загальних зборів і видається особі, якій від мовлено в реєстрац ії.

102.11.6. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник 
довіреність якому видана пізніше.

102.11.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є 
власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 
призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та 
підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляєшся письмово до початку реєстрації' 
акціонерів.

102.12. Кворум Загальних зборів.
102.12.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначаєшся реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації' акціонерів для участі 

у Загальних зборах Товариства
102.122. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації' для участі у них акціонерів які сукупно є власниками не менш ж  60 

відсотків голосуючих акцій.
102.13. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.
102.13.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для виріїиення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних 

зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
102.132. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли 
Законом України «Про акціонерні товариства» не встановлено піше.

102.14. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході 
поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом не більш ж  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості.

102.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
102.16. Спосіб голосування на Загальних зборах.
102.16.1. Голосування на Загальних зборах провод ишся з використанням бюлетенів для голосування.
102.162. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містиш:
102.162.1. повне найменування Товариства;
102.1622. дату, місце і час проведення Загальних зборів;
102.1623. реєстраційний номер учасника Загальних зборів;
102.162.4. зазначення кількості голосів, шо належать акціонеру;
102.1623. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
102.162.6. варіанта голосування за кожний проект ріїиення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
102.162.7. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого 

підпису' вважаєшся недійсним.
102.163. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містиш:
102.163.1. повне найменування Товариства;
102.1632. дату, місце і час проведення Загальних зборів;
102.1633. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням іїтформацІЇ про них;
102.163.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
102.1633. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого 

підпису вважаєшся недійсним;
102.163.6. зазначення кількості голосів, шо належать акціонеру.
102.16.4. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або Ревізора Товариства бюлетень для 

голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
102.163. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, у термін передбачений Законом України «Про 

акціонерні товариства».
102.17. Лічильна комісія Загальних зборів-надалі «Лічильна комісія».
102.18. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення 

голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обираєшся Загальними зборами акціонерів.
102.19. Склад Лічильної комісії не може бути менше трьох осіб.
10220. За підсумками голосування з питань порядку денного складаєшся протокол який підписується всіма членами Лічильної комісії'. 

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних 
зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шлжом публікації' на власній веб- 
сторіниі в мережі Інтернет. Рішенням Загальних зборів може бути передбачено також і інший спосіб доведення до відома 
акціонерів підсумків голосування.

10221. За результатами проведення Загальних зборів складаєшся протокол. Протокол під писуєшся головою та секретарем Загальних 
зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

10222. Детальні питання стосовно підготовки, скликання, реєстрації' акціонерів які прибули для участі у Загальних зборах, проведення 
голосування та прийняття рішень та іїшіі, регулюється внугріїцнім Положенням «Про Загальні збори акціонерів», ж е 
затверд жується Загальними зборами Товариства

103. Наглядова рада
103.1. Наглядова рада Товариства є органом, шо здійснює захист прав акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність 

виконавчого органу, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України.
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1032. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством 
України, Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим чи трудовим договором 
(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою 
Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів У разі 
укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатим  або 
безоплатним.

1033. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
103.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або 

коніракіу з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства 
здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

ЮЗІ. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами.
103.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа 

юридичних осіб -  акціонерів, строком на три роки. Член Наглядової ради юридична особа може м а т  необмежену кількість 
представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. 
Гслова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

103.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно -  членом Правління Товариства, Ревізором Товариства
103.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства Повноваження 

представника акціонера члена Наглядової ради дійсні з момешу видачі йому довіреності акціонером членом Наглядової ради та 
отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містиш:

103.8.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
103.82. дату народження представника;
103.83. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
103.8.4. міспе робот представника та посаду, яку він обіймає;
103.8.5. міспе проживання або місце перебування представника.
103.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
103.10. Член Наглядової ради юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді
103.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
103.12. Голова Нагляд ової ради Товариства обираєшся членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного 

складу Наглядової ради, за умови присутності на засідання більш як д вох третин кількісного складу Наглядової ради.
103.13. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім 

члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
103.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та 

одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору 
(коніраюу), укладеного з ним.

103.15. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядовоїради припиняються:
103.15.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення гро це Товариства за два тижні;
103.152. в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
103.153. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 

виконання обов’язків члена Наглядової рад и;
103.15.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
103.16. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення 

Наглядової рад и Загальними зборами Товариства, та чинним законодавством України.
103.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
103.17.1. затвердження в межах своєї компетенції' положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
103.172. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
103.173. прийняття рішення гро проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства;
103.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
103.173. прийняття рішення гро розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
103.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
103.17.7. затвердження ринкової вартості майнау випадках, передбачених чинним законодавством України;
103.17.8. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
103.17.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди;
103.17.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, 

яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
103.17.11. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
103.17.12. обрання реєстраційної комісії^ за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
103.17.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, шо укладатиметься з ним, встановлення розміру о п л ат його 

послуг,
103.17.14. визначення д а т  складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплат дивідендів у 

межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
103.17.15. визначення д а т  складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на 

участь у Загальних зборах;
103.17.16. вирішення питань гро участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших 

юридичних осіб;
103.17.17. вирішення питань, віднесених до компетенції' Наглядової ради, передбачених чинним законодавством України , в разі злиття,
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приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
103.17.18. прийняття рішення гро вчинення значних правочинів у випадках, копи ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом 

значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості актв ів  за даними останньої річної фінансової звітності Товариства 
(у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значною правочину питання про вчинення такого правочину 
може виносишся на розгляд Загальних зборів);

103.17.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 
виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

103.1720. прийняття рішення гро обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розміру оплати його послуг,

103.1721. надсилання пропозиції' акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, шо діють спільно), яка придбала 
контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства України;

103.1722. визначення політики зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
103.1723. грийняггя рішень гро участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим 

Товариством на себе відповідних зобов'язань;
103.1724. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв, 

затвердження їх статутів та положень;
103.1725. грийняггя інших рішень, які відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» відносяться до виключної компетенції 

Наглядової Ради Товариства
103.18. Засідання Наглядової ради.
103.18.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу одного з членів Наглядової ради, 

Ревізора, Голови Правління Товариства
103.182. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
103.183. Назасіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
103.18.4. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, рішення Голови Наглядової ради є 

переважним (вирішальним).
103.183. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засід анні та мають 

право голосу.
103.18.6. На вимогу Наглядової ради в її засід аннях беруть участь члени Правління Товариства.
103.18.7. На вимогу Наглядової ради для вирішення поточних питань діяльності Товариства можуть бути проведені спільні засідання 

Наглядової ради та Правління Товариства У цьому випадку рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової 
ради та Правління Товариства

103.18.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п’ята днів після проведення засідання.
103.19. Всі питання щодо організації' роботи, компетенції, порядку скликання засідань, прийняття рішень Наглядовою Радою та інше 

регулюєшся Положенням «Про Наглядову раду», яке затверджуєшся Загальними зборами.
10.4. Правління Товариства
10.4.1. Виконавчим органом Товариства є Правління.
10.42. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства
10.43. Правління Товариства складаєшся із Голови Правління та членів Правління.
10.4.4. До компетенції' Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім питань, шо належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
10.43. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їїс рішень. Правління діє від імені 

Товариствау межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України
10.4.6. Членом Правління Товариства може буга будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової 

ради чи Ревізором Товариства
10.4.7. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням 

«Про Правління», а також контрактом, що укладаєшся з кожним членом Правління Товариства Від імені Товариства контракт 
підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.4.8. Голова та члени Правління Товариства обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства
10.4.9. Голова Правління на вимогу Наглядової ради, Ревізора зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про 

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

10.4.10. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне 
використання у порядку встановленому чинним законодавством України.

10.4.11. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Правління за 
рішенням Наглядової ради та Правління Товариства

10.4.12. Голова Правління Товариства має право без довіреності діяга від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси 
Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, сума яких не перевищує 10 відсотків вартості ак тв ів  за даними останньої 
річної фінансової звітності Товариства, затверджувати внутрішні документи Товариства, видавати накази та давати 
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

10.4.13. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законодавством України, Статутом 
Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління

10.4.14. Повноваження Голови Правління припиняються:
10.4.14.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення гро це Товариства за два тижні;
10.4.142. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
10.4.143. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість 

виконання обов'язків Голови Правління Товариства;
10.4.14.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
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10.4.14.5. у разі перевищення Головою Правління своїх повноважень встановлених ним Статутом;
10.4.14.6. у разі закінчення строку на який Голова Правління обирався;
10.4.14.7. у разі коли дії або бездіяльність Галови Правління порушують права акціонерів Товариства або самого Товариства
10.4.15. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.
10.4.16. Всі питання щодо організації роботи, компетенції, порядку скликання засідань, прийняття рішень Правлінням Товариства та 

інше регулюється Положенням «Про Правління», яке затверд жується Загальними зборами.
105. Ревізор.
105.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора
1052. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, 

та/або з числа юридичних осіб акціонерів
1053. Строк повноважень Ревізора п’ять років.
105.4. Не може бути Ревізором: член Наглядової ради, член Правління, головний бухгалтер, особа, яка не має повної цивільної 

дієздатності та особи визначені такими відповідно до чинного законодавства України, члени інших органів Товариства
1055. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії'Товариства
105.6. Ревізор має право вносити пропозиції' до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних 

зборів
105.7. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.
105.8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом або внуїріїиніми 

положеннями Товариства
105.9. Ревізор проводил, перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також у інших 

випадках за вимогою Наглядової ради Товариства або Загальних зборів.
105.10. Голова Правління Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Ревізора».
105.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує 

висновок, в якому міститься інформація про:
105.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
105.112. ф акт порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
10.6. Аудитор Това рі їства.
10.6.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторська перевірка 

проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України
10.62. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 

(власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства у порядку встановленому чинним законодавством України У такому разі 
акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства в якому зазначається обсяг перевірки, а Правління Товариства зобов’язане 
надати завірені належним чином копії документів для проведення аудиторської перевірки

10.63. Аудитором Товариства не може бути:
10.63.1. афілійована особа Товариства;
10.632. афілійована особа посадовоїособи Товариства;
10.633. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
10.6.4. Аудиторська перевірка Товариства здійснюється згідно чинного законодавства Уіфаїни

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОМИ1ІІВ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізор Товариства.
112. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи визначені такими відповідно до чинного законодавства України.
113. Посадові особи органів Товариства не мають трава розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську 

діяльність Товариства
11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими 

договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.
11.6. Посадові особи органів Товариства повинні д іт и  в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, 

положень Статуту та інших документів Товариства
11.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями 

(бездіяльністю).
11.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
11.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні 

будь-якого правочину стосовно Товариства (конфдіюу інтересів).
11.9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована 

особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій 
Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) від повідає принаймні одній із нижченаведених ознак

11.9.1.1. є стороною такого правочину,
11.9.12. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
11.9.13. отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною 

правочину;
11.9.1.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину
11.9.1.5. є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник,

ї ї



або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно 
чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

11.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї 
заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність в неї такої 
заінтересованості.

11.11. Правління Товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення 
правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є 
заінтересованість, зокрема про:

11.11.1. предмет правочину,
11.112. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
11.113. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або 

отримання послуг,
11.11.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
11.12. Наглядова рада протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є 

заінтересованість, зобов’язана прийняти ріїиення гро вчинення такого гравочину Товариством або про відмову від його 
вчинення.

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, ю на не бере участь у голосуванні з питання 
вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, 
або якщо Наглядова рада не прийняла ріїиення про вчинення чи відмову від вчинення гравочину, щодо якого є 
заінтересованість, ие питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

12 УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРИСТВА. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА
ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

12.1. Враховуючи специфіку дальності Товариства, як страховика, в Товаристві створюється відповідно до законодавства 
гарантійний фонд, який включає додатковий та резервний капітал, а також суму нерозподіленого прибутку.
З метою додаткового забезпечення шіагосгроможності в Товаристві за рахунок нерозподіленого прибутку можуть 
створюватись вільні резерви.

122. З метою забезпечення виконання Товариством зобов’язань щодо окремих видів страхування Товариство спільно з іїтшими 
страховиками може створювати централізовані страхові резервні фонди та органи, що здійснюють управліїтня цими фондами в 
порядку, передбаченому чинним законодавством Україна

123. Товариство, як страховик, зобов’язане підтримувати перевищення розрахованого згідно з методиками, визначеними чинним 
законодавством України, фактичного запасу платоспроможності над нормативним.

12.4. Товариство, як страховик, зобов’язане дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо обов’язкового 
перестрахування у інших страховиків прийнятих на себе страхових зобов’язань.

123. З метою забезпечення Товариством, як страховиком, майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, в Товаристві 
утворюються страхові (технічні) резерви в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
Формування резервів із медичного страхування і обов’язкових видів страхування здійснюється на Товаристві окремо від іїзших 
видів страхування.
По кожному виду страхування (крім страхування життя) Товариством формується і ведеться облік наступних технічних 
резервів:

123.1. незароблених премій;
1232. збиіків;
1233. інших резервів, обов’язок по формуванню і обліку яких передбачений чинним законодавством України
12.6. Страхові резерви повинні розміщуватись Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та

диверсифікованості і повинні бути представлені активами тих категорій, які дозволені чинним законодавством України 
Розміїцення страхових (технічних) резервів в активах категорій, не передбачених чинним законодавством України, не 
дозволяється.

13. ВНУТРІШНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.
ПРИНЦИПИ (КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Для здійснення своєї' дальності Товариство розробляє наступні внуїріїшії положення обов’язкові для виконання:
13.1.1. Положення "Про Загальні збори акціонерів";
13.12. Положення "Про Наглядову раду";
13.13. Положення "Про Правління";
13.1.4. Положення "Про Ревізора";
13.1-5. Принципи (кодекс) корпоративного управліїтня.
132. Положення н ІЗ .1 .1 -13.13. затверджуються Загальними зборами

14. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА
14.1. Товариство має право відкривати поза місцем свого знаходження відокремлені підрозділи -  філії' та представництва в порядку 

передбаченому чинним законодавством України
142. Представництва та філії' здійснюють свою дальність на підставі положень затверджених Товариством.
143. Керівництво поточною діяльністю представництва або філії'здійснюють особи визначені Гситовою Правління Товариства.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового 

договору (контракту).
Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагород и
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працівників, відповідно до чинного законодавства України.
Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та 
соціально-побутові пільги для працівників.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ
Товариство припиняється в результаті передайня всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - 
правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквід ації.
Реорганізація Товариства проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по 
забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом. 
Реорганізація Товариства за рішенням уповноваженого державного органу передбачає:
реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників; 
об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників 
страховиків;
залучення до числа учасників страховика інших страховиків (у тому числі іноземних страховиків) за умови проведення ними 
всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав.
Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України 
«Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами 
законодавства У країни. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством Україна 
Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом 
України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні 
товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.
Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу 
між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше 
не передбачено чинним законодавством України
Розподіл майна та задоволення вимог кредиторів та акціонерів проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством 
України При ліквідації' платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог 
першої черги
З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства
Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства
Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису гро проведення державної реєстрації' припинення Товариства в результаті його ліквідації
Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках,
передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
Протягом ЗО днів з дати прийняття Загальними зборами ріїнення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а 
також про виділ, а  в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними 
зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово 
повідомиш гро це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 
Товариство зобов'язане також повідомиш гро прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло 
процедуру лісганіу.
У разі припинення Товариства кредитор вимоги якого щодо Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 
20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою гро 
здійснення на вибір Товариства однієї' з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи 
поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збипсів, якщо інше не 
передбачено гравочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений сірок, до 
Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань 
перед ним.
Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами 
Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариеіва-правонасіупника з передачею йому 
згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх 
припиненням.
Товариство може ф ати  участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством
Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження Загальних зборів кожного 
акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання гро припинення товариства шляхом злиття, затверд ження договору 
про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта
Утворення органів акціонерного товариства-правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, 
що беруть участь у злитті.

,\кції товариств, що припиняються внаслідок злиття, конвертуються в акції' товариства-правонаступника та розмилуються серед 
його акціонерів.
Проие^ра злиття здійснюється у поряді^, встановленому чинним законодавством України
Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним 
(ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, грав та обов'язків іншому акціонерному товарисіву-правонаступнику. 
Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства
Акції' товариств, що припиняються внаслідок приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розмішуються 
серед його акціонерів.
Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України
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Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, 
що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється 
приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про 
приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою. У 
такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно 
договору не вимагаються.
Поділом акціонерного товариства вюнаєіься припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, трав та 
обов'язків д вом чи більше новим акціонерним товарисівам-правонасіупникам згідно з розподільним балансом.
Акціонерне товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.
Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонасіупників та розмішуються серед 
їх акціонерів.
Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Виділом акціонерного товариства визнається створення од ного чи кількох акціонерних товариств із перед ачею йому (їм) згідно з 
розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення 
такого акціонерного товариства
З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та 
розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з його припиненням та передачею 
всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товарисшу-правонаступнику згідно з передавальним актом.
Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів акціонерного 
товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій 
товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника
Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і 
умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- 
правонаступника
Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні 
рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління 
відповідно до вимог чинного законодавства
Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
Не підлягають обміну акції' товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення гро 
припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до чинного законодавства України 
Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злипі, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є 
акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Порядок конвертації' акцій товариства, що припиняється, в акції' новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про 
припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонасіупників). 
Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства
Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що 
виділилося.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА
Товариство зобов’язане у передбачений законодавством строк з моменту ухвалення Загальними зборами Товариства 
відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися у цьому Статуті, для внесення необхідних 
змін до державного реєстру.
Зміни, внесені до Сгатуїу Товариства, під лягають державній реєстрації за тими ж правилами, які встановлені для державної 
реєстрації Товариства.
Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх державної реєстрації

ПІДПИС:

Уповноважена особа, згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства протокол б/н від 07 вересня 2015 
року, -  Голова Правління Швець Леонід Анатолійович, паспорт серії АЕ №536688, виданий Новомосковським МВ УМВС України у 
Дніпропетровській області 24 червня 1997 року, зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вул.
Боженко, буданок55, ідентифікаційний номер2107507312.
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петровськ, Україна. Восьме вересня дві тисячі п’ятнадцятого року.
Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Д ніпропетровського м іського нотаріального округу, засвідчую  

справж ність підпису голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» Швеця Леоніда Анатолійовича, який зроблено у м оїй присутності.

О собу представника встановлено, його дієздатн ість та повноваж ення перевірено.
Зареєстровано в реєстрі т а  9 0 $
С тягнуто плати за' дом овленістю  згідно с т .3 1 Закону У країни “П ро нотаріат” .
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П РИ ВА ТН ІЙ  НОТАРІУС ВДОВІНА Л.Л.


