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1.1. 3aгaльнa iнфopмaцiя пpo Toвapиствo
Т,{B <Eкспpeс стpaxyBaнHя>> (нaдaлi _ Toваpисгвo) сгвopeнe 2008 poкy вiдпoвiднo дo ЧинHoгo зaКoнoдаBствa
Укpaiни для здiйсненl-|я ГoспoдаpсЬкoi дiялЬнoсгi y фopмl тoвapИстBa
пpaцю€ Ha стpаХoBoMy pиHкy

з дoдаткoвoю BlдпoвlдaлЬHlстю та yспlцlнo

.

Taблиця 1.1

lдeнтифiкaцiйний кoд юp}rдичнoT oсo6и:

з6086124

Мiсцeзнaxoдx(eнHя topидиuнoi oсo6и

01024, м. Киiв, ByЛИЦЯ BEЛИКA BAсИЛЬKIBсЬКА,
6Удинoк L5l2

flата

:

дepя<а внoT peестpaцii:

Hoмep зaп]tсy в €динoмy дeP)кaвнolt{y peестpi
к)pидичHих oсi6 тa фiзинниx oсi6-пiдпpиемцiв:

05.08.2008p

1 070 102 0000 034008

Bиди дiяльнoстi за КBЕД-2o1o:
65.12 Iншi Bиди стpaХyвaння, кpiм стpaХyBaHня
життя (oснoвний);

65.20 ПеpесгpaхyвaHHя;
66'22 Дiяльнiсгь сrpaxoвиx aгeнтiв i 6poкеpiв

L.2.

opганiзацiйна стpyктypa Toваpиствa
Тa6лиця L'2
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1.з. oпис дiяльнoстi Toвapиствa
Пpeдмeтoм дiяльнoсгi Тoвapисгвa

€

стpaxyвaнHя, спlвстpaХyвaння, пеpестpаХyвaння

в

пеpшy чеpгy

тpaHспopтHиx, oсo6исгиx, мaйнoвиx, кoмepцiйних, фiнaнсoвиx, тeхнiЧниХ, МeдичHиx, пoштoBИx тa iншиx pизикiв, a
тaкoж фiнaнсoвa дiяльнiсгЬ. noв'язaHa з фopмyBaHHяl"l, poзMiщeHHям стpaХoвиx peзepвiв тa iХ yпpaвлiнням.

TflB

<<Eкспpeс стpaХyBaHня>> Ma€

2З чиннi лiцензii flеpжaвнoi кoмiсij з peryлювaння pинкiв фiнансoвих

пoсJlyг УкpaTни нa пpaвo здiйснeння стpaХyBaHHя з вищeзaзнaЧeниХ видlB стpaxyвaHня.

3

пepeлiкoм лiцeнзiй

стpaxoBикa в poздiлi

<<Пpo

ТflB

<Експpес стpaxyвaHHя>> мoжнa oзHайoMитИсЬ

нa oфiцiйнoмy

вeб-сaйтi

кoмпaнiю/Лiцензii>> зa aдpeсoю: https://www.express-insuranсe.сom.ua/about

Тoвapисгвo здiйснюе свoю дiяльнiстЬ зa тpЬoМa KлЮчoBиMи HaпpяМaпlи:

Cтpaxyвaння клiентiв. Тoвapисгвo здiйснюе стpaХyвaHня фiзинниx тa юpидичHИx oсi6 вiдпoвiднo дo
oтpимaHиx лiЦeнзiй.

- це сyчaсHа стpaxoвa кoмпaнiя з
стpаХoвиx випaдкiв, яка динaмiнHo poзвивaстЬся та пogгiйнo

BperyлювaнHя стpaxoвиx випадкiв. TДB <Експpес
HoBиРtи пiдхoдами
BдoскoнaлЮ€

дo пpoцeсiв

BperyлюBaHHя

Cтpaxyвaння>>

сepвiс o6слyгoByвaння клieнтiв. 3a poки свoсi дiяльнoсгi Кoмпанiя Bжe встиглa завoЮBaти дoвipy

6aгатьox клiснтiв, в тoмy числi зaвдяки пiдтpимцi лiдеpa yкpaiнськoгo aвтoмoбiльнoгo pинкy тa BoдHoчaс BлaсHика

- Кopпopaцii <<УкpABТo>>
Iнвeстицiйнa дiяльнiсть. Toвapисгвo здiйснюе Bивaжeнy iнвeсгицiЙнy пoлiтикy. Aктиви у виrлядi

Тoваpисгвa

гpotДoвиX кoштiв poзмiщyються в нaдiйниx фiнaнсoвих yстанoвaХ, вiдпoвiднo дo Hopмaтивiв дивepсифiкацii та

дoстaтHoстl.

1.5. lстopiя Toвapиства
Кoмпaнiя зaсHoBаHa в 2008 poцi зa yЧaстю - УкpaiнськoT aвтoмoбiльнoi кopпopaцii "УкpABТo''.

тДB ''Експpeс Cтpaхyвання" Маl 23 лiцензiI нa piзнi BидИ сгpaХyвaння. Сepед ниx лiцeнзii Hа стpаХyвaHня
HазеNrHoгo

Tpaнспopry (КAсКo), o6oв'язкoве стpaХyвaння цивiльнo-пpaвoвoi Biдпoвiдaльнoсгi влaсникiв HaзеМHиХ

тpанспopтHиx засoбiв (oсAЦB), стpaxyвaння мaйнa вiд BoгHеBих pизикiв тa pизикiв сгиxiйних явищ, дoбpoвiльне
NleдичHe стpаХyвaння, стpaxyBaння Blд нещaснoгo Bипaдкy

Cьoгoднi "Eкспpeс Cтpaхyвання'' npoпoнy€

тa lншl'

свoТм клiснтaм вeликий вибip сгpaхoвиХ пpoгpaм, шиpoкy

пpисyrнiсгь пo всiй Укpaiнi - B кo)кHoMy aвтoсarioнi УкpABTo, uвиДкиЙ вiднoвлювaльний peмoнт (нa 6yдь-якiй
сеpвiснiй сгaнцii УкpABTo), a тaкo)к пpoгpaМy лoяльнoсгi, щo дoзBoля€
iнфopмaцiйнoi, opгaнiзацiйнoT тa теxнiчнoi дoпoмoги

.

цiлoдoбoвo Hадaвaти пoсЛyги

2. PЕзУЛЬTATи

ДIЯЛЬHOсTI

Cтанoм нa З1.L2.2Q20 p. oбсяг нaдХoд)кення стpaХoвих пpeмiй TflB <<Eкспpeс Cтpaxyвання>> склaв 4З9,9
Mлн. гpн. тa пopiBHяHo з вiдпoвiдни]'l пеpioдoМ MинyлoГo poкy з6iлЬLtJився бiльщe нi>к нa 75 млн. гpH. (Hа 21olo).

t-{е

нepгoвий peкopдний пoкaзник для кoмпанii зa всi poки iT iснyвaння в Укpаiнi, щo даB мoжливiсгь пoсiстИ нa 22-гe
мiсце зa вaлoви1,lИ пpемiяMи в peйтинry сepeд pизикoвиХ стpaxoBиХ кoмпaнiй.

Чиcтий пpибдoк T,QB <<Експpес стpaхyвaння>> пiсЛя oпoдaткyвaння зa звiтний пеpioд сКЛaB 34,3 MлH. гpH..
B 2019 p. пpи6рoк склaдaв 3,9 млн. гpн.

Aктиви Т,QB <<Eкспpeс Cтpaxyвaння>> стaнoм нa ЗL'L2'2020 p. склaли 42З,З млн. гplt., щo нa 25,7 Уo бiльше,
нiж y 2019 p' 3 ниx гpoшoвi зaсoби тa tХ eквiвaлеFlти стaнoBЛять 78o/o'

Cтpaхoвi peзepви TflB <Експpeс Cтpахyвaння)> сKЛaли 2З9,2 млн' гpH., щo нa 24o/o 6iльше, нiж y
пoпеpедHЬoМy poцi. Cтpaxoвi peзepви фopмyються

y

дo

мiжнapoдниx аКryapHиХ мeтoдiв, Для
висoкoлiквiднi aкгиви: дeпoзИти в дepжaвниx i

вiдпoвiднoсгi

пoкpиття peзepвiB Т,QB <<Eкспpес CтpaxyвaнHя>> BиKopИстoвy€

мiжнаpoдниx бaнкax, щo МaютЬ висoкий pейтинг фiнансoвol нaдiйнoсгi.

oснoвними пpiopитетними HaпpяMкaMИ сгpaxoвoi дiяльнoсгi Кoмпaнlj пpoтягoM 2020 poкy бyли:
автoстpaХyвання

_

94,9o/o,

y

якoMy стpаХyвaHHя Haзe}4HoГo тpaнспopry (кpiм зaлiзниннoгo)

-

87,8o/o зaгaЛЬHИX

стpaхoBиХ плaтежiв тa стpaХyвaHня цивiльнoi вiдпoвiдaльнoсгi власникiв тpaнспopтних зaсo6iв (за внщpiшнiми
дo-Гoвopaми) -7,Lo/o зaгaлЬниХ стpаХoвиХ плaте)кiB; дoбpoBiЛЬHe МeдИЧне стpaХyвaHHя

HещaсHиХ випaдкiв Ha тpaнспopтi

-

L,6o/o зaгалЬHиХ стpaХoвИХ

_

2,Оo/o,

сrpaxyвaння вiд

платежiв тa iн. Кoмпaнiя вхoдить дo ToП-10

стpaxoвиХ кoмпанiй Укpaiни пo стpaХoBиМ плaтeжar"l пo КACКo i зaймaс зa pезyлЬтaтaми 2020 p. 8 мiсцe.
I

LOO%

RЕ

95%
*s

90%

!

сrpаxyвaнHя вантажiв

стpaхyвaння вiAпoвiAальнoпi
(кpiм oсцпBBнтз)

мaйнoвe стpaxyвaння (кpiм
пРаxyвaнHя автoтpaнсnopry та
вантажiв}

oсo6исre стpаxyвaння (кpiм

дMс}
8s%

rдМс

80%

j*

oсцпBBHтз

* сrpaхyвання aвтoтpансnopry

7s%

2019

2020

Cтpyкгypa стpаХoвиХ пpемiй зa BидaмИ стpаХyвaнHя

Зaгaльний oбсяг сгpaxoвиx вiдшкoдyвань Кoмпaнii в 2020 p. виpiс нd 17,9o/o в пopiвняннi з 2019 p' та
cклaв 154,2 МлH' гpн.. ,Qoля сгpaxoBиХ виплaт y сгpaХoвиХ пpемiях сKладa€ 35olo. HaйбiлЬшy дoЛю в стpaХoвИх
вИплaтaХ зaйМaютЬ BигIЛaти пo КACКo i сганoвлять 84,7o/o вiдзaгaлЬнoгo oбЪмy.
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<<Експpес Cтpaxyвaння>

oтpиМaла нaйвищi oцiнки зa якiсне Ta шBидке вpеryлювaння стpaХoBиХ випадкiв зa пiдсyмкaми 20t9-2020 p
(щoквapтaльниЙ peйтинг <Cвiтлoфop>>).
Зa пiдсyмкaми 2020 poкy нa стpaХoвoмy pинкy УкpaТнИ, згiдl{o з pейтингoм <<Insuranсe ToP>, ТДB <<Eкспpес
Cтpахyвaння>> пoсiдaс:

17 мiсцe зa oбсягoм чИс'гvlх стpaХoBИХ pезеpBiB;

22 мiсЦе за o6сягoм надХoджeнЬ стpaхoвиx пpeмiй, B тoMy числi 8 мiсцe зa o6сягoм стpaХoвих пpемiй
КАсКo
20 мiсцe зa oбсягoМ стpaХoBиХ виплaт з yсix видiв стpaХyвання тa З1 мiсце зa piвlJеМ Bиплaт.

3. ЛIкBIДHICTЬ TA

ЗoБoB'яЗAHHя

Пoтpебa в aналiзi звiтнoсri BиHикa€ y Toвapисгвa B yмoвax pинкy y звЪзкy зi змiнoю зaкoHoдаBстBa та
пoсиЛенHям кoнтpoЛююЧих фyнкцiй pеryлятopa,

Фiнaнсoвий сгaн Toвapиствa хapaктеpизy€тЬся
фopмyвaння.

3гiднo

з

poзмiщенням

Пoсгaнoвoю Кабiнеry Miнiсгpiв Укpaiни N9

91з

i

викopисганням кoштiв

тa джepел ii

<<Пpo зaтвepд)кeнHя Лiцeнзiйних yмoв

пpoBaДження гoспoдapськoi дiяльнoсгi з HaдaHня фiнансoвих пoслyг (кpiм пpoфeсiйнoi дiяльнoсгi нa pинкy цiнних
папepiв)>>

вiд7 гpудня2016p', здoбyвaн лiцeнзii на дary пoдaнHя дoкyмeнтiв

Ha oтpимaHня лiцeнзti нa oбoвЪзкoBе

стpаХyвaнHя ЦИBiЛЬHo-пpaвoвoi BiдпoBiдaльнoсгi власникiв HaзeМниХ тpанспopтHИx зaсo6iв дoдaткoвo пoBинеH
дoтpИМyвaтися yМoв зaбезпечення плaтoспpoмoжнoqгi стpaxoвикa

нa oстaHHю звiтнy дary, щo пеpeдyс дaтi

пoдaння дoкyмeнтiв на oтpИMaння лiцeнзii, тa Maти пеpeвИщeнHя фaюгиннoгo зaпасy плaтoспpoМoх<нoсгi (нeтгoaюгивiв) Haд poзpaХyнкoвИМ HopМaтивHим запaсoм nлaтoспpoмoжнoсгi

Hе Meнше нiж на 25 вiдсoткiв, aлe Hе МеHшe

1 млн. сBpo зa oфiцiйним BаЛютHим кypсoм Ha oстаl-lHю звiтну дary. Cтанoм нa З1 гpyдня 2О2О p. вeличинa
Фaктичнoгo зaпасy nлaтoспpoмo)кнoстi скЛаAа€

156 45з,0 тис.гpн., щo пеpевиЩyе HopмaтивниЙ в 2 paзи.

Ha ЗL'L2.2020p. poзмip зoбoB'язaHЬ Toвapисгвa стaHoвИтЬ 267 080,4 тис. гpH., з ниХ:
II. ,Qoвгoсгpoкoвi зo6oв'язaння i зaбeзпeЧеHHя _ 240 5З9'9 тис. гpH.,

III. Пoтoчнi зo6oв'язаHня i зa6езпечeння'26 54О,5 тИс' гpH.
100% HЗП (нopмaтивний зaпaс платoспpoмoжнoсгi)

бди

Bеличинa активiB, якi мoжyтЬ
кaniтaлy стaHoвИтЬ 365 655,4 тИс.

нa Зl.|2'2О20p' склaдaе _ 7914З,t тИс. гpH.

вpaxoванi дo нoplv!атИву пЛaтoспpoМoжHoстi тa Дoстaтнoстi

гpl_l.

Тaким чинoм:
Bеличинa Hopt4aтивHoгo o6сяry aKгИвiB, якa вкЛюча€ в

себе

дoBгoстpoкoвi

тoвapиствa (щo poзpaxoвyЕтЬся вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa тa Bизнaчa€тЬся

тa пoтoЧнi

зoбoв'язaння

Як сyMapHa веЛиЧинa poздiлiв II_IV

пaсИBy бaлaнсy (Звiry пpo фiнaнсoвий сгaн), фopмa i склаД сгатей якoгo вИзHачaЮтЬся HaцioнальниlЧ пoЛo)кенHяМ
(сгaндapтoм) бyхгaлтepськoгo o6лiкy 1 <3aгaльнi Bиl"loги дo фiнансoвoi звiтнoсгi>, зaтBеpджeHИМ HaкaзoМ

Miнiсгepсгвa фiнaнсiв Укpaiни вiд 07 лютoгo 2013 poкy N9 73, заpессгpoBaHИM y Miнiсгepсгвi юсгиЦij Укpaiни 28
Лютoгo 201З poкy зa N9 З36122868;) та 100o/o H3П, e l4еHlДoю вiд сyми пpийнятниx aкгивiв (poзpaхoвaниx
вiдпoвiднo

дo

Poзпopяджeння HaЦioнaльнoi кoмiсii, щo здiйснюе деpжaBнe peryлюBaHHЯ y сфepi pинкiв фiнaнсoвиx

вiд 07'06.2018 poкy N

850

);

Bеличина сфopмoвaних стpaХoвиХ peзеpвiв
вiДпoвiднo

дo

€

MeHшoю вiд сyми пpийнятниx aкгивiв (poзpaxoвaниx

PoзпopЯдження HaцioнaЛЬHoT кoМiсij, щo здiйсHю€

дep)кавнe peryЛюваHHя y сфеpi pинкiв фiнaнсoвих

вiд 07.06'2018 poкy N 850);

Hopмaтив якoсТi аКтИвiв вiдпoвiдас BиМoгaм Poзпopядження HaЦioнальHoi КoМiсii, щo здiйснюr деp)кaвне
pеryлЮBaHHя y сфеpi pинкiв фiнaнсoвих вiд 07.06.2018 poкy N 850.

4.
4't.

EI(OЛOГIЧHI ACПЕкTи

PaцioнaльнeB}rкopистaннявoди.

Biдпoвiднo

дo

гaЛyзеBoi стpyКтypи Toваpисгвo Haлe)киTЬ

пiдпpиемсгв, якi пoслyги нaселeHHю

дo

кaтегopif тopгoвих пiдnpисмсгв тa

зi сгpaxyвaHня B poбoтi викopистoвyстЬся замiнa iснyюvих

технoлoгiй нa 6iльш пpoгpесивнi, пpи пoЛиBаХ гaзoнiв BИкopИстoвyють спецiальнl poзпИлЮBavi,

вoдoмiсгкиx

якi в

pазИ

екoнoмЛятЬ Boдy, в ryaЛeтaХ всгaнoвленi 6aчки з систе}4oЮ екoнol4ll вoдИ.

4.2.

Упpавлiння вiдxoдaми.

Bнаслiдoк здiйснення виpoбнинo-гoспoдapськoi дiяльнoсгi Тoваpисгвa rгBopЮютЬся вiдxoди piзнoгo
ПoХoджеl-lня.

Шкiдливi вiдхoди, щo rгBopюютЬся

B пpoцесi зaбезпечення

гoспoдapськoi дiяльнoсгi (aкyмyлятopнi

бaтаpеi, гaлoгенoвi лaМпи, MaКyлarypа тoЩo) пiсля BикopИстaHHЯ ПepeдaютЬся Hа yгИлlзaцlЮ спецlaлlзoвaHИМ
пiдпpиемсrвам. Утилiзaцiя зaстapiЛoгo oбЛaднaння тa мaтеpiaлiв пpoвoдИTЬся сИлaltИ сepтифiкoвaних кoмпaнiй.

3бip вiдxoдiв. B Toвapисrвi poзpoблений тa зaтBеpджeний плaн poзмiщeння, a6o мiсце, тИMЧaсoвoгo
збepiгaння вiдхoдiв з чiтким вИзHaЧeнHя}4 дiльниць гlo видаM тa KлaсaM вiдхoдiв з вiдпoвiдним сopryвaнням.

Copryвaння вiдxoдiв poздiльнo

пo видax,

тa iншиx

Kлaсax нe6eзпeки

пoкaзнИкаХ спpияс 6iльш

paцioнaльнoмy poзмiщенню i здiйснюеться зa yМoв недoпyщення шкiдливoгo Bпливy нa нaвкoлИtlJн€

сepедoвИЩе

l

зAopoв'я людeй y пеpioд jxньoгo тИМЧaсoвoгo poзмiщeння.
Пpи тимнaсoвoмy poзмiЩенню вiдxoдiв BстaHoBЛeHo кopoткИй тepмiн зHaХoджeHHя кoжHoгo видy вiдxoдiв

y мiсцяx сКЛадygaHHя, вiдпoвiднo дo екoлoгiчHИх BиMoГ, з BжиттяМ зaxoдiв, спpяМoвaHИХ Ha зa6eЗпеЧення oxopoHИ
нaвкoлишнЬoГo сеpeAoвИщa для пoдалЬшoi пepедavi лiцeнзoвaним opгaнiзaЦiям дЛя пoдaлЬuloгo тpaнсгlopryвaння,
пеpеpo6Kи, rгилiзaцij тa знИщeHня,

пpи тpaнспopтyвaннi вiдхoдiв Hе дoпyскa€тЬся
opгaнiзaцii тa пepсoнaЛy пiдпpи€Mсгвa,

якИй сyпpoвoд)кy€

пpиЧетнiсгь сгopoннix oсi6, кpiм вoдiя лiцензoBаHИХ
BaHтa)к.

BiAпoвiдaльнiсгь зa безпeчнe пеpевезення нeбезпeчниx вiдхoдiв несe лiцeнзoвaнa opганiзaцiя, якщo нe дoвeдe,
щo HестaЧa чИ y цJкoдa стaЛaся нe з lj вини (сг. Зaкoну Укpaiни <<Пpo вiдхoди>>).

Bсi вiдхoди, щo rгвopюЮтЬся, HopМyloтЬ тa лiмiryють

з

Mетoю зa6езпеЧeHHя екoлoгiчниХ вИМoг

3aкoHoдaвстBа УкpajHИ, Аe р,ля пiдпpиемgrв всгaнoвлeнi гpaниннi HopМи тa лiмiти двopення i poзмiщення вiдxoдiв.

-

B oснoвy нopMyвaHHЯ poзМiщенHя вiдxoдiв пoкЛaдеHi:

AoзBiЛЬHий тa декЛаpaТИBHИЙ npиHципИ, щo BpaХoвyЮтЬ

пopядoк нaкoпИчеHня, збеpiгання, poзмiщeння вiдxoдiв на тepитopi'i пiдпpисмсrвa , a тaкo)к yМoви пеpедaчi iншим
пiдпpисмсгвa}4 з Метoю BИкopистaHHя, знеltlКoд)кення

Hopмaтиви й лiмiти

t

рилiзац[i.

poзмiщення вiдxoдiв Ha кo)кнoмy КoHкpетHor'4y пiдпpиемсгвi BИзHачaЮтЬ виxoдяни

iз

пpинЦипiв i кpитеpi'iв HopPlyBaHHя, зaЛежHo вip,виДУ, мiсця poзмiщeння й балaнсу вiдxoДiв.

Poзpo6лeнi нopмaтиBи

й

лiмiти пoгoд)кyк)ть iз тepитopiaльними opгaHaми Укpaiни.

ДЛя зМеHuJeHHя кiЛЬкoстi викopисгaнHЯ пaпepy Кoмпанiя aкTиBнo poзгляда€
ry'

еЛeКTpoH l-|oгo дoКyMеHтooбi

4.з.

пpoпoзиЦiТ щoдo Bгlpoвaд)кeHHя

BикиAи пapникoвl{x гaзiв.

B Toвapисгвi пpoBедeнa iнвентаpизaцiя тa oтpимaHнi дoзвoЛи Ha BИKvlAVl зa6pyднююvиХ pечoBин B ат]чoсфеpнe
пoBlТpя стaцloHapHиМи джepeлaMи'

4.4.

Cпoн<ивання eлeктpoeнepriT.

B Toвapисгвi BпpoBaд)кyloтЬсЯ еl{еpГoeфeкгивнi зaХoди, BстaHoвлЮ€тЬся
еHеpГoзoеpi гa юче o6ладHа

H

HЯ

: еЛеКтpoДBl/try

5. COЦIAЛЬI{I
B Тoвapисгвi

HИ

l нaсoси,

сBiтЛoдioдне oсвiтЛeHHя, всТаHoBлЮ€ТЬся

веHтиЛЯтopи, тoщo.

ACПЕкTи TA кAДPOBA IIOЛITикA

з ypaXyBaHHям сyМlснИКlB та дeKpeтниХ стaнoМ нa кiнeць 2020 poкy зaгaлЬHa чИселЬнIстЬ пpaцlBникlB

сКЛaдaЛa 143 пpaцiвникiв. Пpи цЬoмy чaсТка жlнoк склaлa 98 пpaцiвникiв, щo склaдaс 68,5 вiдсoткiв Biд зaГaЛЬHoi
кlЛЬкoстl пpaцlBник|B.

3агальна кiлькiсть пpaцiвникiв y 2020p. пo

Haзвa

3araльнa
чисельнiсть
(в т.н.

дeкpeтнi тa
сyмiсники)

TДB <Eкспpeс Cтpaхувaння>

1,4з

Кiлькiсть
пpацiвникiв,
кoтpi

знаxoдяться
в дeкpeтнiй
вiдпyстцi
L7

Cyмiсники

L4

Meта кaдpoвoТ пoлiтики T,QB <Eкспpес стpaХyвaHня> - yгpиМaння тa змiцнеl-iня eфeКтИBнoJ кoМaнди, нaцiленo, нa
дoсягHеHHя pезyлЬтary.

B yмoвax 6paкy якiснoГo пеpсoнaлy в цiлoмy Ha pиHкy пpaцi УкpaiнИt Mи' зBичaйнo, нe € BикЛюЧеHHям в дaнiй
сиryaцiТ, в зв'язкy з ЧИM, систеMa пoц.lyкy i пiд6opy пepсoHaЛy фopмyеться на бaзoвих oсl{oBHИХ пpИHцИпaХ:

- вИкopистaHHя BсiХ внрpiшнix i зoвнiшнix peсypсiв;
- пеpевaгa, звинaйнo, внрpiшнiм кaндидатaрt i peкoмeндацlяM npaЦЮюЧoгo пеpсoнaЛy;
- сnlвпpaЦя з нaвчaЛЬними зaкЛадaMи Ta сИстer',tа HастaBниЦтва MoЛoдИХ фaхiвцiв'

Пpи цЬoМy пpи вiдбopi кaндидатiв B пеpllJy Чеpry oсHoвHoю виMoгoю

с

вiдпoвiднiсrь npoфесiйнiй квaлiфiкацii,

неoбxiднiй для якiснoгo тa eфeктивHoгo BикoHaHня po6oти зa BiдпoвiдHolo пoсадoю, щo дa€ poзyмiння вндpiшнiм
тa зoвнiшнiм кaндиДaТaм нaявнoсгi piвних rчo)клиBoсTей пpaцеBлaшryBaHHя B KopпopaцiT, без oглядy Ha Biкt сTaTЬ,
pелiгlйнi тa пoлiтичнi пoглядИ.

oдним з пpiopитeтниx нanpямiв кaдpoвoi пoлiтики Тoвapисгвa е npoфесiйний тa oсo6исгiсний poзвитoк пepсoнaЛy
всix кaтегopiй, надаHня мoжливoсгi пpoфeсiйнoгo вдoскoнaлення та кap'сpнoгo пpoсyBaHHя.
Ha сьoгoднi, пpaцюютЬ декiлькa пpoГpaМ poзBИткy пepсoHaЛy:

.

пpoфесiйнa пiдгoтoвкa мoлoдi та пpaктИКa Ha BИpoбHИцтBi - цe плiДнa спiвпpаЦя з пpoфiЛЬHиМИ
yч6oвиl'4и зaклaдaМИ. Bпpoвaдження нaBЧaлЬнИХ пpoгpaМ

.
.

Аля сryдеHтlB

з

ypаХyBаHHЯt-4

багатopivнoгo дoсBiдy BедeHHя бiзнеry тa здoбщкiв кoМaHди Тoвapисгвa Ha pИHкy.
l'lpoгpaмИ пiдBИщення квалiфiкaцii (дисгaнцiйнi тa сгaцioнapнi).

iндивiдyaльний пpoфесiйний poзBИтoк - пiдвищення квaлiфiкaЦii, пoвЪзaне зi зr'4iнoю закoнoдaвнoi
бaзи aбo пoтpeб бiзнery.

Bсi пpoгpaми poзBИтКy пpaцiвникiв нaпpaвленi нa пiдвищeння ефeкгивнoсгi i pезyльтатiв poбoти, a тaкo)к
пoлlпшeHHя якoстl noсЛyг, якl нaдаютЬся к/]l€нтal.l'

З метoю

зaпoбiгаHHя пoшИpеHHю гoсrpoT peспipaтopнoi xвopo6и сOVID-19 тa зa6eзПеЧенHю 6езyМoBHoгo

BиKoHaHHя вИМoг сaHlтapHo пpoтИепlдеМlчHoгo

pе)киMy

B yr'loBaХ ПандеМij, 6iльшiсгь зaхoдiв

з

poзBИткy тa

пiдвищення квaлiфiкaцil пepсoHaЛy' пpoвoдИлaсЬ B oн-ЛaйH фopматi:

-

вeбiнapи Ha oHлaйH-пЛaтфopмi Miсrosoft Teams;

вiдeo ypoки

y

Telegram та You Tube кaнaлaХ

з

Мo)кЛиBiсгю зДiйснення пoсгiйнoi кoмyнiкaцiТ та

ПoвтopнИХ пepeглядiв вtдeo-пpeзентaцiй;

сaмopoзвитoк (сaмoсгiйнe вивчeння тeopитичнol ЧастИHи' тa пoдaЛЬUJe BИкoHaHHя пpаКтИчHИХ зaBдаHЬ
oнлaйн).
oф-лaйн тpенiнги з дoтpиМанням та забезпeчeHHя]-4 всix захoдiв безпеки в yr\4oваХ пaндeмiT;

Тaкoж, ЗaзHачИМo, щo y бiльшoсгi пpaцiвникiв, якi пpaцюють в Toвapисгвi сгaж poбoти пepeвищy€

5 poкiв,

щo Haдa€ пpaвo зpoбитИ Bиснoвoк, пpo висoкий piвень лoяльнoсгi пepсoнaлy пo вiднoшeнню дo po6oтoдавЦЯ тa
висoкий piвень пoтeнЦiaлy кoманди тa здiбнoсгей пepедавaтИ зHaHHя, вмiння Tа HaвичкИ МoлoдoМy пoкoлiнню.

Кpiм тoгo, Тoвapисгвo
пpиHципaMи.

I oднa з

_ цe

КoМпaнiя,

oсHoвHиХ цiннoсгей

_ це

iз

1З poкiв тpaдицiями, цiннoсгями
дo ЛЮдИHи, ii пoглядiв, цiннoсгей, Щo €

стBopеHиМи пpoтягoм

пepсoHaл та пoBaгa

зaпopyкoЮ дoбpoзинливoi aтмoсфepи, ефектиBнoj взаeмoдiТ тa вза€МHiй

i

пoBaзi MiЖ кoлегaМи.

Bеликy yваry Toваpисrвo пpидiляс сисгемi мoтивaцil свoiх пpацiвникiв.

B пеpшy Чеpry, цe oфiцiйне пpaцеBлашryBaHHя тa oфiцiйнa, i щo вaжливo, сBo€ЧaсHа oпЛaтa пpaцi
вИзHаHHя BHескy B poзBИтoк бiзнесy тa дoсягнeHHя пpaцiвникa Hа сBoсMy plвнl'

Baжливе мiсЦе в сисгемi мoтивaцiТ вiдвеДенo мoтивaцii квалiфiкoвaниx пpaцiвникiв зa напpямaми.

10

та

Зaгaлoм, всi пpoгpами мoтиваЦiT пpацiвникiв нaпpaвленi на пiдвищенHя ефектиBнoсгi i peзyльтaтiв poбoти,
пoлlпшеHHЯ Якoстl пoслyг' якl HaдaЮтЬся кЛl€HтaN4 тa yrpиМaHHя висoкoквaлiфiкoваних

фaхiвцiв!

Baжливoto чaстиl-loю кaдpoвoj пoлiтики е зaбезпеченHя Haлe)кHиХ yмoв пpацi пеpсoнaлy тa 6eзпецi нa
poбoниx мiсЦяx. Пpацiвникaми пiдpoздiлy

з oxopoнИ пpaцi тa opганiзaцil зaХИсгy Biд нaдзвиЧaЙних сиryaцiй,

в

пoвнiй мipi тa вiдпoвiднo дo BиMoг зaкoнoдaBстBa виpitДyЮтЬся питaHHя зaбезпечeння здopoвИХ тa безпeЧниХ yМoв

пpaцi пpaцюючиx, пoпеpеджеHня виpoбнинoгo тpaвмaтизMy

i

пpoфeсiйниx заХвopювaнь. Hа пoсгiйнiй oснoвi

з oxopoни пpaцi, пoжежHoТ бeзпеки, цивiльнoгo зaХИсry. Кpiм тoгo, пpидiляеться yвагa
пpoведеl-lHЮ пpoфiлaктинниx poбiт щoдo Hедoпyщeння пpИчИH тa пoгlеpeджеHHя HещaсHиХ вИпaдKlB Ha
пpoвoдятЬся iнсгpyкгажi

виpoбництвi, пpoвoдятЬся oбсгежеHHя всix пiдpoздiлiв та oбЪкгiв КopпopaцiТ нa пpедмeт дoтpИMаHHЯ Hими вИMoг
закoнiв УкpaTни <Пpo oхopoнy пpaцi>, <<Koдексy цивiльнoгo зaХИсry Укpaiни>, <<Пpaвил дopoжHЬoГo

pyxy>>

тa iншиx

iнсгpyктивнo-нopМaтиBних дoкyмeнтiв пo oхopoнi пpaцi, пoжeжнiй бeзпeцi та санiтapii виpoбництвa.

Тoваpисгвo дoтpип4yЕтЬся такИХ зaxoдiв пoпеpеджеHHя кopyпцii, як oзнaйoмлеHня нoвИХ пpaцiвникiв iз
змiсгoм внрpiшньoi пoлiтики Тoвapисгва з питaHЬ зaпoбiгання кopyпцii, пpoведеHHЯ HaBЧаЛЬHих зaхoдiв з питaнЬ
зaпo6iгaння кopyпцii, встaHoBлення кpитеpiiв oбpaння дiлoвиx пapтнеpiв тa aHтикopyпцiйнa пepeвipкa Дiлoвиx
пapтнepiв тa кoHтpaгеHтiB, тa iншi зaХoAи. Ha Тoвapисrвi пpaцюють MeХaHlзМИ пoBlдoМЛеl-|Hя пpo виЯвленHя oзHaК
пopyшенHя aнтикopyпцiйHoгo зaКoнoдaвстBa Укpaiни тa пpoцеAуpи poзгЛядy пoвlдot'lЛенЬ викpиBaчlB, зoкpеМa цe
вKлюЧa€

внщpiшне poзслiдyвaння i нaклaдeння дисЦиплiнapнИХ

стя гHeHЬ.

Bсi пpaцiвникИ та слy)кбoвi oсoби Toвapисгвa, пiд чaс BиКoнання сBojx пoсадoвиХ oбoвЪзкiв, зaпoбiгaють
кoнфлiкry iнтеpeсiв, дoтpиt'4yютЬся BисoкиX стандapтiв пpoфесiйнoi етИки

та сyМлiHнo

BИкoHyЮтЬ oбoв'язки

i

зaбopoHИ для npацiвникiв з питaнь зaпo6iгaHня кopyпцii тa Ха6apHИцтBy.

Haгляд зa дoтpиNlaHHяМ aнтикopynцiйниx зaxoдiв нa пiдпpиемсгвi здiЙснюсгься вiдпoвiдними пiдpoздiлaми
екoнoмiчнoi безпеки, якi здiйснюють планoвi тa пoзaпЛaнoвi пеpевipки дiяЛЬнoсгi пpaцiвникiв Toваpисгвa' !ля
BИЯвЛеHHя Мo)(ЛивиХ кopyпцiйниx пpaBoпopyшеl-lЬt

за

дo

HеoбxiдHoсгi, oTpиМyЮтЬ дoсryп

скЛaдсЬКИХ тa

виpo6ниниx пpимiщeнь дЛя пpoведеHl-tя B HиХ кoHтpoЛЬHИХ зaxoдiв, oтpИMyютЬ eлeкгpoннi зaсoби з6epiгання
oбpoбки ДaHИХ, пpoвoдятЬ aHaЛiз opГaнiзaцiйнo-poзпopядчиХ'

Taкo)к

lХ

пpoeКтlB, poзгЛядaютЬ

I

юpидичHиx, BИpo6ниЧИХ тa фiHaHсoвИХ дoКyМеHTiв, а

pearyютЬ Ha пoвiдoМЛеHHЯ пpo пopyшеHня BИMoг aнтикopyпцtйнoгo

зaКoнoдaBствa, тa вх(ивaють iншi заХoди пo запoбiгaнню та вИяBЛeнню кopyпцii та хaбapництвa.

6. Pизики
Cисгема yпpавлiння pизикaМи, впpoваД)кенa B KoМпaHij, ЯBЛЯ€ сoбoю кoмплeКс зaxoдiв i piшень з iдентифiкацiТ,
oцlHки тa МoHlТopИHry pизикlB, визHaЧеннЯ pИзик-aпeТИry КoмпaнiТ, дoпyстиМИХ мeж pизикiв, здiйснення зaХoдiB з
yHИкHеHHя i мiнiмiзацiT pизикiв, пoм'якшeння

ii

i

наслiдкiв i зменшення BpaзлИBoстl дo кo)кHoгo видy pИзИкy та

вИкopИстaHня iнших механiзмiв oгlтИМiзaцil pизикiв. Cисгeмa yпpaвлiння pизикaMи КoмпaнiТ вкЛючa€

сгpaтегiю, a

тaкoж pеалiзацiю yпpaвлiHHя pизИкаМи, в якiЙ клЮчoвy poль вiдiгpaють opгaнiзaцiйнa стpyкгypa, яКa oХoплюс
poздiлення фyнкцiй, oбoв'ЯзкiB i вiдпoвiдaльHoсгi мiж oкpе]vlиMИ пlдpoздlЛaMИ y пpoцесl yпpавлlння pИзИкaN4И, тa
пpoЦедypа yгIpaBЛlння pИзикaМи, y тoМy ЧИсЛl MeтoдИ tдентифiкaцii, вимipювaння, oцil_lки, t\'4oнiтopИнry, звiтнoсгi тa

yпpaвлiнськi зaХoди. flетaльнi зaсaдИ Пpoцeсy yпpaвлiння pизИKaМИ в Кoмпaнii викладeнi y вiдпoвiдниx внрpiшнix
дoКyМентаХ, y Toмy нислi сгpaтeгiT, пoлiтикaх, MетoдикaХ' пpoцeдypax тoщo. floкyмеHти з yпpaвлiння pИзикаMИ

peryляpHo пеpeГЛядаютЬся з Мeтoю вiдo6pаження змiн pинкoBИХ yMoB, пpoдyКтlв l гloсЛyг, щo пpoпoHyютЬся' Ta
пpoвlДHиХ ПpaкТиK.
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pизиKи за тaкoю клaсифiкaцiею: 1. Андepaйтингoвий

Пpи здiйснeннi упpaвлiння pизикаМи Кoмпaнiя сИстeмaтИзy€

pиЗик, щo мiсгить y сoбi pизик HeдoстaтHoстi сгpaxoвих пpемiй i pезеpвiв, катaсгpoфiнний pизик'

2. Pинкoвий pизик, який BклЮЧа€ в сeбe pизик iнвестиЦiй в aкцiТ, pИзик пpoцеHтнoi сгaвки, вaлютний pИзИ\ pиЗиK
спpeдy, мaйнoвий pизvlкt pИЗиK pинкoвoT кoнцeнтpаЦij.
3. Pизик лeфoлry кoнтpaгеHтa _ pИзик l-iеспpoмo)t(Hoсгi кoнтpaгента (пеpесгpaxoвикa, бopжникa тa бyдь-якoгo
де6iтopa) BиKoнaтИ взятi нa себе бyдь-якi дoгoЁipнi зo6oв'язaння пepед ToвapИстBoM'
4. oпepaцiЙний pизик _ pИзИК фiнaнсoвих BTpaт стpaХoвикa, щo BИнИка€ чеpез недoлiKИ yпpаBЛlHHя, пpoцесiв
oбpo6лeння iнфopмaцii, КoHтpoлЬoвaнoсгi,6езпеpеpвнoсгi

poбoти, надiйнoсгi теxнoлoгiй, a ТaKo)к пoMиЛкИ Тa

несaнкцioнoванi дii пepсoнaЛy; y pаt4кax дaHoгo 6 pизикy видiляються насryпнi кaтeгopii: pизик 6eзпeки,
юpидинний pИзv1к| pИзvlк пepсoнaлy тa pизик IТ.
Кoмпaнiя тaКo)к зазHa€ pизИкy pинкoвoi кoнЦентpaцiT та pизИкy дeфoлry КoнтpaГеHтa. Для мiнiмiзацij дaниx pизикiв

Кoмnанiя poзпoдiляе aктиBи зa tx кpедитним pейтингoM, встaHoBЛюе oбмeжeнHЯ B залeжHoсri вiд кpедитHoгo
peйтинry кoнтpaгентa, пpoBoдИтЬ peryляpний aнaлiз кoнтpaгeнTiв, встaнoвлю€
Кoмпaнi'i € тaкoж андеpaйтиHгoвиЙ pизик, yпpaвлiння яким здiйсню€тЬся,
lсHyЮЧИХ стaтистиЧHИХ мeтoдiв, пеpестpаХyвaння, цiнoдвopеHHЯ,

лiмiти' Кpiм тoгo, вaжлИвИМ дЛя

гoлoвниМ ЧинoМ, tДляхoМ вИкopИстанHя

чepез пpoцeдypИ зaтвepд)кення oпepaцtй,

дивepсифiкaцiю пopтфеля, a такoж oПеpативHий мoнiтopинг.

oснoвними фiнaнсoвими аКтивaмИ Toвapисгва €

гpoшoвi кotlJтИ. Гpoшoвi кoшTи

i

сгpoкoвi депoзИти

МaЮTЬ

мiнiмальний кpeдитний pизик, oскiльки poзмiщенi в фiнaнсoвиx iнсгитраx щo нa дaний MoMeHт мaють мlнiмaльний
pизик дeфoлry.

Тaкoж ToвapистBo Ma€ pИзИк тoГo, Клiент мoже Hе oплaтити aбo не вИкoнaти свoj зoбoвЪзaнHя в стpoК пеpеД
Тoвapисгвoм/ щo B pезyЛьтaтi пpизвеДе Дo фiнaнсoвиx збиткiв Тoвapисгвa' Кoмпaнiя веде жopстКий кoнтpoль нaд

свoсю AебiтopсЬкoю зa6opгoвaнiсгю' Bсi aдмiнiсгpaтивнi тa yпpaвлiнськi фyнкцii Тoвapисгвo BИкoнy€ сaмoсгiйнo.

Сaмoсгiйнo веде бyхгaлтepський, пoдaткoвий
КoHтpoлЮЮЧИx

тa

yпpавлiнський oблiк

та пoдaс

вiдпoвiднy звiтнiсгь дo

opганiв. Тoвapисгвo сaмoсгiйнo пpиймaе plшеннЯ Гlpo BИКopистaHHя гpoшoвИХ Кoштlв Ha пoToЧHИх

pаХyнкax. Тoваpисгвo пpaКтИЧHo сaмoсгiйнo здiйснюс ЮpидИчHе сyгlpoBoдЖеHHя сBoсl дlялЬHoстl.

Тoвapиствo сaмoсгiйнo спЛaЧy€

BИтpaTи пo IT-пiдтpимцi (тeлефoнiя, iнтepнет, пpoгpаМHе зaбезпечення тoщo), мас

влaснi сеpвеpи eлектpoннoI пoштИ, мас власнi бaзи дaних автoмoбiлiв/зaпaсHиХ нaсгин/сepвiсHИХ пoсЛyг.
Beсь пеpсoнaЛ пpaцЮс в штaтi Тoваpисгвa. Пеpсoнaл Тoвapисгвa нaймaеться як нa iснyюнoмy pиHкy пpaцi, тaк
мoже

бри nеpевeдений з iншиx пiдпpиемсгв Гpyпи' ToваpистBo самoсгiйнo вiдпoвiдaе зa пpийoм пpaЦiвникiв

BИзHaча€

i

тa

iх штатнi-пoсадoвi oбoвЪзки.
,Qля aнaлiзy МoжлИвИХ pизикiв Toвapисгвa щoplчнo гlpoвoДиTЬся стpес-тесryвaння poзpaХyHкy впЛиBy

сгpесiв нa фiнансoвий стaн стpaxoвикa. Пpoведенe

в 2020 p.

стpес-ТесryBaHHя вияBилo нaйбiльший вплив Дo

сгpесoвoi пoдiТ, пoв'язaний зi збiльшeHHя загaлЬHoi сyми вИпЛaт зa o6oв'язкoвИМ стpaХyвaнням цивiльнo-пpaвoвoi
вiдпoвiдaльнoсгi влaсникiв наземниx тpaHспopТHиx зaсoбiв стpaХyвaHHЯ нa З0% (для сгpaхoвикiв, щo здiйснюють
Tаке стpaХyвaння). ,{aнa пoдiя мoже пpИвeсти дo зМeHЦjеннЯ BeлИчVlHv1 фaкгиннoгo зaпaсy пЛaтoспpoМoжнoсгi на
5,2o/o' flpугий пo величинi впЛиB Мa€ пoдiя _зHИжеHHЯ pИHкoBИХ цiн нa нepцoMiстЬ нa25o/o _ якa Moже пpИзBeстИ

Дo

зМеHц.IеHHя веЛИчиHи неттo-aкгивiв

нa 3,5Уo. Пoдi'i пoв'язaнi зi з6iльшеHHяM

стpaХyBaнHяМ та збiльшення витpaT, пoв'язaниХ

з oбслyгoByвaнHяM дoгoBoplB

ry]'4И BипЛaт

зa

Mедичниt'l

MедИЧHoгo стpaХyвaHHЯ BплИваЮTЬ

Ha веЛичиHy факгиннoгo зaпaсy пЛaToспpol,loжнoсгi нa I,3o/o тd О,2o/o вiдпoвiднo. Cлiд зaзнaчиTИ, щo пpИ
poЗpaХyHкy сТpесoвИX noдiй 6paлисЬ дo poзpaХyHкy не Лишe стpaХoвi вiдшкoдyванHя, a й сфopмoвaнi Pезеpви

(Peзеpв зaЯвлеHиХ, aЛе нe виплaчeHиx збиткiв, Pезеpв з6иткiв, якi винИклИ, aле Hе зaявлeнi) з вiдпoвiдниx виДiв
стpaXyвaнHя.

Bapтo зaзнаvиTи, Щo B зMoдеЛЬoвaнiй сиryaцii пoтенцiйнo несnpиятЛИBoГo Bпливy збiЛЬшення зaгaЛЬHoT
сyМи BИплaт,зa o6oв'язкoвиM стpaХyванням цивiльнo-пpаBoвoi вiдпoвiдaльнoсгi влaсникiв назeмниx тpaнспopтHИХ

зaсo6iв, фaкгинний запaс плaтoспpot\4oжнoстi пеpевищyвaтиМe Hop]'4aтивний y кiлька paзiв, щo € вИсoкиM
пoКaзHиKoM сгiйкoсгi стpaХoвикa. oснoвна ЧaстИHa лiквiдниx aкгивiв скoHцеHтpoвaнa в гpotДoвиx кoштax, якi
poзмiщyються в peйтингoвиХ бaHкаХ' oснoвнa дoля гpoшoBиx кoштiв poзмiщенa в деpжaвHиХ 6анкax, a сaме: ПAТ

"flеpжaвний oщaдний 6aнк УкpaTни'', пAT "Укpгaз6аFtк", AТ ''Укpексiм6анк'', щo скJ'laдa€ 273З82,LЗ Млн.гpH, aбo
82,7o/oвiA гpoц.loBИх кoштiB. 3aвдяки з6aлaHсoваHiй пoлiтицi дoxoдiв тa витpaт, стpaХoBИк Ма€ зМory HaкoпИЧyвaтИ

гpoшoвi кotДTИ Ta вчaсHo здiйснювaти BипЛaTи зa свoiми зoбoB'язaHHяMИ.
Peзyльтaти гlpoвeдeнoгo стpeс-TесryBaння пoкaзaли, щo стpaХoвИк Hе пoтpе6yе )кoдHиX пoзaпЛaHoBиХ
зaxoдiв щoдo зМеHшеHHя вплИBy pизикiв' Кoмпaнiя AoтpиМyrтЬся збалaHсoBaнoi пoлiтикy, щoдo poзмiщення
aкгиBiв, вiдпoвiднo дo HopMaтиBiв дивepсифiкoвaHoстi та дoстатHoстi з метoю зMенLtlеHHя pизикiв надмipнoi lХ
кoнЦентpaцii. Moжливa змiнa цiн на неpцoмiсгЬ/ Hе ЧинитЬ вплИвy Ha здaтHiстЬ стpаxoвикa викoнyвaтИ свoT
зoбoв'язaння,
Paзoм iз

ти1"1

стpаХoBИК гlpoдoвжy€

пoсгiйний мoнiтopинг вплИвy циx тa iнших pизикiв y вiдпoвiднoсгi дo

Cтpaтегii yпpaвлiння pи3ИкaMи тa y paзi неoбxiднoсгi BживaTиN4е вlдпoвlAнl зaХoдИ.

7. ДDСЛIДжEIIня TA IHOBAцII
Кoмпaнiя пpoдoBжy€

aКтиBHo poзBиBaти пpoдa)к еЛеКтpoHHиХ пoлiсiв oсЦПBBHTЗ тa з lHtДиХ BидlB стpaХyвaHHЯ,

зoКpеМa з rypисТиЧHoгo стpaХyвaHHя.

Гoлoвний пpинЦИп, якoгo MИ дoтpиMy€tvloсь

в нaшiй po6oтi _ цe дo6poсoBiсHe стaвЛеHня дo кЛi€Hтiв СК <<Експpес

Стpaxyвaння> тa свoечaснicгЬ виплаT' Зaвдяки мoделi пpяMoгo BpеryЛюBанHя 6езпoсepeдHЬo Ha CTo,6ез вiзитy в
oфiс, Кoмпaнiя мoже гapaнryBaти <eкспpес-виплary>> вiд 5 po6oниx днiв. Пpoекг <<Сдине вiкHo> Biд T,{B <Експpес
Cтpaxyвaння> цe:

oфopмлення всix неo6хiдниx дoкyментiB пo стpaХoвiй

пoдiТ

тa зaявИ вiдбyвaсгься на зpyvнiй дЛя KЛirHта

СТo;
Moжливiсгь oзHайoMитись з тeхнiчнoю 6aзoю CTo, дe 6yде здiйснeнo вiднoвлювaльний pемoнт автo;
Пpацiвники вiдпoвiдальнo вiдслiдкoвyЮтЬ стpoкИ тa якiсгь poбiт CTo-пapтнеpiв тa здiйснюютЬ кoHтpoЛЬ
якoстl вlдHoвлЮвaлЬHoгo pe}4oHry зa yчaстю ексгlеpтa;
Пpи незнaнниx пotДкoджeHняХ _ pеMoHт пpoвoдитЬся вiдpaзy пpи oфopмлeннi дoкyментiв пpo пoдiю (дo
виnлати)'

8.

ФIIIAIiCOBI II{BЕсTицII

Фiнaнсoвi iнвесгицiT Тoвapисгвa € BклaденнЯ гpoшoBиХ кoштiв, МaтеpiaлЬниХ тa iншиx цiннoсгей в цiннi пaпepИ
iнших юpидинних oсiб,

сгатднi

капiтали iншиx юpидиvниx oсiб, a тaкoж пoзИки' нaдaнi/oтpимаHi }opидИчниMИ

oсoбaМи'

Зa пеpioдoм iнвeсцlвaння Toвapисгвo poзpiзняс кopoтКoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвeсгицii (iнвесryвaння кoштiв

Ha

пepioд дo oдHoгo poкy) тa дoBгoстpoКoвi фiнaнсoвi iнвeсгиЦii (iнвесryвaння кoштiв нa пepioд бiльшe oднoгo poкy).

в piзнoмaнiтнi фiнaнсoвi

ДЛя зHИ)кeHHя piвня pизику фiнaнсoвi iнвeсгицij здiйснюються зaзвичaй

iнсгpyменти,

сyкyпнiсrь якиx фopмyе iнвесгицiйний пopтфель' Фiнaнсoвi iнвесгицii BИкopистoвyються ToвapиствoM дЛя
oTpимaHHЯ AoдaткoBoГo iнвесгицiйнoгo Aoxoдy пpи викopистaннi вiльниx гpolДoBИX акгивiв.

B пpoцeсi yпpaвлiння фiнaнсoвими iнвесгицiями Toвapисгвo дoзBoля€ npиймaти piшeння зa дoпoМoгoю бiльш
пpoстиХ i меHш тpИBaлИх пpoЦедypупpавлiння тa нe poбить iсгoтнi витpaти на пiдгoтoвкy iнвесгиЦiйниx пpoектiв.

B зв'язкy з бiльш Bисoкoю мiнливiсгю

кoH'ЮHКrypи фiнансoвиx pинкiв,

в

пopiвняннi

з

тoвapнимvl pl4нKaМИ|

пpийняття piшeнь щoAo фiнaнсoвиx iнвесrицiй не нoсить oпepaтивHoгo ХapaКгepy.

B пpoцесi oбipyнтyвання дoцiльнogгi здiйснeння фiнaнсoвoi iнвесгиЦii зaймae

BИзHaЧеHl-|я

ii

ефeкгивнoсгi Для

Toвapисгвa.

стЬ нa

Бaлансoвa

Зt'I2.2019

ЗI'I2'2020

60 025,00

50 025,00

60 025,00

50 025,00

Фiнaнсoвi aKтИBvl' щo oблiкoвyютЬся зa спpaведливoю вapтlстю з
вiднесeнням змiн нa пpибрoк a6o 3битoк рpимyвaнi дЛя пpoдажy

Paзoи фiнансoвi aктиви

Стaнoм нa 31 гpyдня 2О20p. гpoшoвi кoшти тa КopoтКoстpoкoвl дeпoзИТИ бyли пpeдсгавленi насryпнИМ чИHoМ

y тoМy чисЛl

Гpoшoвi кoштИ тa lx еквiвaлeнти (сyмa pядкiв 2З0 тa 240)
87 276.1

iнoзeмнlй
вaЛютl

ЗoкpеMa:нa пoToчниХ paxyHкaХ

87 038.5

Bклaди в бaнкax (депoзити), y тoМy нислi (назвa 6aнкiвськoi
yсгaнoви):

24з з05.0

AТ "flepжaвний oщадний бaнк Укpaiни''

10 000.0

AТ "flepжaвний oщaдний банк Укpаiни"

15 000.0

АT ",Qеpжавний oщaдний 6aнк Укpaiни''

8 000.0

AT ''flеpжaвний oЩaАний 6анк Укpaiни"

14 000.0

AТ ",{еpжавниЙ oЩaАний банк УкpaТни''

16 000.0

Aт "КPEДOБAHК''

500.0

AT "КPEДOБAHК"

17 000.0

AТ "КPЕДoБAHК''

10 000.0

AT "КPЕДOБAHК''

10 000.0

AБ " Укpгаз6aнк''

I600.0

AБ " Укpгазбaнк"

1з 000.0

2з7.6

14

в

AБ '' Укpгaз6aнк''

10 000.0

AБ " Укpгaз6aнк"

11000.0

AБ " Укpгaзбaнк"

9 000.0

AБ '' Укpгазбaнк''

14 000.0

AТ''ДEPЖABHИЙ ЕКспoPТHo{MПoPTHИЙ БAHK yКPAiHИ"

15 000.0

Aт ','ДEP)КABHИ

ЕКспoPTHo-

БAHК

l/1

20 000.0

AТ "ДEP)КABHИ

EKспoPТHo-

БAHК

t4

10 000.0

БAHК yКPAIHИ

AT "ДEPЖABHИЙ EKсПOPTHOAТ "КPЕдI АгPIКoлЬ''
AT "КoМЕPЦI

15 000.0

14 150.0

БAHК "ГЛoБyс"

1 000.0

AT ''ТAсКoMБAHК"

1 500.0

AT "ТAсКoMБAHК''

500.0

Aт "TAсКOMБAHК"

s0.0

AТ <Унiвеpсaлбaнк>>

5.0

Cтaнoм нa 31 гpyдня 2020 poкy Тoвapиствo He Мaлo фiHaнсoвиx iнвeсrицiй, зaсгaвлeHиХ як зa6езпeчення
зoбoв'язaнь.

9.

ПЕPCПЕкTиBи PO3BиTкУ

B oсгaHHi poки Укpaiнa пеpежиBar пoлiтичHi тa eкoнoмiчнi пoтpясiння. Кpим, aвтoнoмнa peспy6лiкa Укpаiни, бyв

дo Poсiйськoi Федepацij. 3бpoйний кoнфлiкг з сeпapaтистаlЧи тpИBa€ у деякИХ pайoнах
Лyгaнськoi тa Дoнецькoi oблaсrей i дoсi. Цi пoдii спpичиняlотЬ HегатИвHl пpoцeси Ha pиHкaХ пoсr'lyг та ТoвaplB
факгиннo пpиеднаний

дoвгoстpoкoBoгo спoжиBaння. Пoдaльшa сга6iлiзaцiя eкoнoмiчнoi тa пoлiтИчнoj сиryaцii в значнiй мipi зaлежить вiд
yспixy зyсиль yкpaTнськoгo УPяАУ, oднaк пoдaЛЬшi екoHoМiЧнi та пoлiтичнi пoдij зapaз Ba)ккo пepед6анити.

У

2О2Оp' oсHoBHиrЧИ фaкгopaми,

якi спpиЧинили сеpйoзний вплив Hа pинoк' стaли паHдемiя кopoнaвipyсa

i

BведеHHЯ тpивaлoгo кapaHтИнy. За oцiнкoю еКoHoMiстiB, Bтpaти yкpa]нськoi екoнoмiки в2020 poцi склaли 4,6-5,5o/o.

сгiйкoсгi свoгo бiзнeсy Toваpисгвo poзpoбляс нoвi мoделi oтpиMaнHя пpибщкy. Toвapисгвo для
пеpспeКтив poзвиткy кoHцeHтpy€ всl сBol зYсИлля нa залyЧeHHя HoBИХ клl€Hтlв пo стpaХyBaHHю та yгpиМaHHю

,Qля зa6езпеvёння

Сrapи\ пpoпoHyючи вигiднi yмoви пpи пpoлoнгaцii дoГoвoplв стpaХyваHня.
З дpyгoгo кваpталy 202Ip' oнiкyсгься вiднoвлення eкoнoмiки - зaвДяки стИMyлюBaнню зoвнiшньoгo пonиry пiсля
пoлiпшення сиryацii

з

пaндемiею внaслiдoк вaкцинацiT. oднaк нoвий сплeск зaХвopЮBaHoсгi

i

збiльшення

HaBaHтa)кeнHя на МeдичHy систeМy, щo пoтpe6yс ввeдeння дoдaткoBиХ жopстКиХ кapaHтИHHиX o6мeжeнь, MoжrгЬ
yпoвlЛbHиTИ eкoнot4lЧне вiднoвлeння.

У z02L p. oнiкyсгься HезHaЧне, на
Кopпopaцii <УкpABTo>,

З8o/o зpoстаHl-lя пЛaнy

пpoдaжiв нoвиx ЛегкoBИх автoмoбiлiв нa пiдпpисмсгвax

щo зHaчHo вnлине на кiлькiсrь нoвиx клiентiв зi сгpaхyBaHHя. Taкoж

пЛaHy€TЬсЯ

з6iльшення oфopмлeння Дoгoвopiв стpaХyвaння для Мaшин пpoдaнИХ ЮpидИчHиМ oсo6aм (зoкpeмa poзBитoK
лiзингoвих пpoдaжiв).
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10. кOPПOPATиBHЕУПPABЛIHHЯ
Opгaнaми yпpaвлiння Toвapиствa с:

У
i

н

Зaгaльнi Збopи Учaсникiв (нaдarri

HaгляДoвaPaдaToвapиствa

-

(нaдaлi

.{иpекцiя Toвapиствa (нaдaлi

-

кЗaгальнi Збopи Учaсникiв> aбo кЗбopи Унaсникiв>);

-

<HaгляДoвa

Paдо);

<,{иpекцiя>);

свoТй Дiяльнoстi opГal{и yпpaвлiння Toвapиствa кrpy}oТЬся зaкoнoДaBсTвoм
ши м и внyтpiш-rнi

УкpaiЪи' циМ Cтaтyтoм r'a

ми дoкyМенTaМи Toвapиствa.

Загальнi Збopи Учaсникiв.
Bищим opГaнoМ Тoвapиствa е Зaгaльнi Збopи Учaсникiв.
Пеpедaнa Учaсникoм

свoii

пoвнoBa)кенЬ нa yЧaсTЬ в Зaгальних Збopaх Уvaсникiв, гoЛoсyBaння З ПитaнЬ

lIopяДкy Денtloгo iнrпiй oсoбi зДiйснroсться вiДпoвiднo Дo зaкoнoДaвствa Укpaiни' зoкpeМa' шЛЯхoМ виДaчi
21oвipенoстi

у

вiдпoвiднoстi Дo BиМoГ зaкoнoДaBсTвa УкpaТни. Пpедстaвники Учacникiв мorкyть бу'ги

постiйними aбo ПpизнaЧеHиМи нa певний сTpoк. Учaсник впpaвi

в

буДt-якиЙ чac зaМiниTи сBoГo

l'lpедсTaBHикa y зaГaЛЬHих Збopax Учaсникiв.

Учaсник Toвapиствa впpaвi пеpеДaти свoТ пoвнoв€DкеHнЯ

нa Зaгальних Збopaх Учaсникiв iнrпoмy Унaснику

aбo пpедстaвникoвi iншloгo Учaсникa.
Бpaти yнaсть y Зaгальниx Збopaх Учaсникiв з ПpaBoМ ДopaДЧoГo ГoЛoсy Мo)куTЬ ЧЛени,{иpекцiТ, якi не с

Учaсникaми.
Зaга-llьнi збopll yuaсникiв мoжyть виpiшyвaти

буlь-якi

ПиTaHHя дiяльнoстi ToBapисTBa.

Дo кoмпетенЦiТ

Зaгальн иx Збopiв Учaсникiв HtUtе)I(иTЬ:

I]изнaчeння oснoBHих нaпpямкiв дiяльнoстi Тoвapиствa, зaTвеpДженttя щopiнних бюдrкетiв Тoвapиствa,
Дiлoвoгo тa фiнaнсoвoгo плaнiв Toвapиствa i звiтiв пpo iх BикoнaHня;
l]ttесення змiн тa ДoПoBнeHЬ до Cтaтyтy, y ToМy нислi зaтвеpД)кення Cтaтутy y нoвiй pедaкцiТ;
Зм iнa poзм ipy Стaтyтнoгo кaпiталy;

oбpatIня Ta ПpиПИHенHЯ ПoBнoBaкень HaглядoвoТ PaДи Toвapиствa aбo окpемиx членiв HaгляДoвoТ PaДи
T'oвapиствa, BсTaнoBЛення poзмipy BинaГopoДи чЛeнaМ HaгляДoвoТ Paди Toвapиствa;

oбpaння Ta ПpиIIиHеl]Hя пoBHoBul}I(ень (вiдкликaння) нленiв !иpекцiТ (всiх ни oкpеМo oд}loГo aбo Декiлькoх
з rtиx), BоTaHoBЛеI]ня рoзмipy Тх винaгopoди;
С'l'вopeння iншrиx opгaнiв ТoBapисTBa' BизнaЧеHня ПopяДкy iх дiяльнoстi;
За'гвеpДх<eння гpoшroвoТ

oцiнки HеГpoцIoBoгo BкЛaДy Унaсникa;

ГIеpеpoзпoдiл чaстoк мiж Учaсникaми ToвapисTBa' y BиПaДкax' пеpедбavених зaкoнoдaBсTBoМ;
Bизнaчення фopм кoнтpoЛю Ta нaГЛяДy зa дiяльнiстro ,{иpекцiТ;
Зa'гвеpДження peзyльтaтiв Дiяльнoстi Тoвapиствa зa piк aбo iнrпий пеpioд, зaTBеpД)l(енHя piнноТ фiнaнсoвoТ

Зl]i'l'Hoс'ri Toвapиствa, фiлiй

тa

ПpеДсTaI]ницTB' ПopяДкy poзпoдiлy пpибyткy, пpийняття piшення пpo

вИllЛaТy дивiдендiв, cTpoк Ta ПopЯДoк iх виплaти, BизHaЧеннЯ rropЯДкy ПoкpиTTЯ збиткiв;

lJизнaчення пopяДкy сTBopeнHя' BикopисTaHHя' ПoПoBнеtlня тa лiквiДaцiТ фoндiв Toвapиствa;

l'lpийня'ггя pilltення Пpo сТBopеtlHя' pеopгaнiзaцiro
prДсTaB

I l

H И

ЦTB,

П

oГoд)l(ення/зaтвеpД)(енtlЯ

iх Cтaтyтiв

тa лiквiДaцiю дoнipнiх пiдпpисмств, фiлiй

Ta ПoЛo)кенЬ

'Гa

;

I}иpiпrення ПИTaннЯ пpo пpидбaння ТoвapисTBoМ ЧaсTки (if нaстини) Унaсникa в Cтaтутномy кaпiтaлi, тa
lloДaЛЬшoТ pеaliзaцiТ тaкoТ чaстки (iT vaстини) iнtшoмy Унaсникy (Унaсникaм) тa'laбo тpетiй oсoбi (тpе'гiм

oсoбaм);

liaДaння ЗГoДи Ha вiдстyплeння Учaсникoм свoсТ ЧaсTки (iТ нaстини)

в C'гaтyтнoмy кaпiтarri

iнruor'ly

Унaонику (Унaсникaм) тa/aбo тpетiй oсoбi (тpeтiм oсoбaм);
l

Ipийняrтя pirпення Пpo BикЛЮЧення Учaсникa з Toвapиотвa;

Bстaнoвлення poзмipy, фopми i пopядкy BнeсеHtlя Учaсникaми дoДaткoвих вклaдiв;

l-lpийняття pirшення пpo видiл, зЛиTТЯ' ПpисДнaнHя, пoдiЛ, пеpеTвopення ToвapистBa'

зaTBеpД)кеtJIlя

вi/lпoвiдних плaнiв тaJaбo дoгoвopiв; ПpизHaЧеHttя кoмiсiТ З ПpиПинення тa кoмiсiТ з pеopгaнiзaцiТ;

Ilpийнятгя piшrення пpo лiквiдaцilо Тoвapиствa, oбpaння лiквiдaцiйнoТ кoмiсiТ,

зaтвеpД>t<енtiЯ ПopЯДку

IlpИПиHеHHя Toвapиствa, ПopяДкy poзпoдiлy мiж Учaсникaми ToвapИc'ГBa У pазi йoгo лiквiдaцiТ Мaйнa, UIo
3еUIишиЛoся пiсля зaдoвoЛrння BиМoГ кpедитopiв, ЗaTBrpД}(енHя лiквiдaцiйнoгo бaлaнсy;

ГIpийняття pirпення пpo oбpaння yпoBнoBaх(eнoТ oсoби Учaсникiв дЛя ПpеДсTaBЛеHIlя iнтеpесiв Уuaсrrикiв у
t]иПaДкax' пеpeдбaнених зaкoHoДaBствoм УкpaiЪи;

l'Ipийняrтя piшень з iншrиx ПиTaHЬ Дiяльнoстi Toвapиствa, y ToМy числi i з TиХ' Щo пepедaнi дo кoМПете}lцiТ
I_IaглядoвоТ PaДи тa членiв [иpекцiТ;

lIpийняття piшення Пpo нaДaннЯ зГoДи HaBчинеHня ПpaBoЧинy, якщo вapтiсть мaйнa, poбiтaбo ПoсЛyГ' ll{o

с

llpеДМе'ГoM TaкoГo ПpaBoЧинy' пеpeBищyс 50 (п'ятдесят) вiдсoткiв вapтoстi чисТих aктивiв ToBapLlс]'Ba

сr'aнoм нa кiнеl{ь ПoПеpеднЬoГo кBapTzrЛy.
/.[o виклюннoТ кoМПеТенцiТ

Зaгaльниx Збopiв Учaсникiв нaUlе)киTЬ виpirшення ПиTaнЬ' пеpедбaнених

ЧИIl[IИI\4

зaКoHoДaBсTBoМ.

lJaгaльнi Збopи Учaсникiв скЛикatoTЬсЯ

у

BИтIaДКaх, пеpeДбauених зaкoнoДaBсTBoМ УкpaТни,

a Taкo)l(:

З

iнiцiaтиви [иpекцiТ; Ha BиМoГy HaглядовoТ Paди TовapисTBa; нa BиМoГv yЧaсникa aбo yvaсникiв
1-овapиствa, якi нa денЬ ПoДaHHя BиМoГи B сyкyПнocTi вoлoДitoть

l0

aбo бiльtl-tе вiдсoткaми сTaTyl'IJoГo

кaпir'aлy Toвapиствa.

Piчнi зaгальнi збopи y.raсникiв склиКaIoTЬся ПpoTяГoМ lxесTи мiсяцiв нaсTyПHoГo зa звiтним poКy' Якll1o
itttше

не

BсTaHoBЛеI{o Зaкoнoм.

!o

пopядкy деннoГo piнних зaГaЛЬних збopiв yuaсникiв oбoв'язкolзo

BlloсЯ'гЬgя Пи'гaннЯ пpо pозпoдiЛ ЧисToГo пpибyтку ToBapисTBa' Пpo BиПЛaTy дивiДенДiв тa Тх poзмip.

Зaгzutьнi Збopи УнaсникiB скЛикaroTЬся
учaсI{Икy

'Гoвapиствa.

кaЛенДapниХ

!иpекцiсю шЛяхoМ нaДсиЛaнHя пoвiдoмленнЯ Пpo це

!иpекцiя зoбoв'Язaнa пoвiдoмити yнaсникiв Toвapисr'вa не

МеHIIIе нirк

Днiв Дo зaПЛaHoBaнoi Дaти ПpoBrДеннЯ Зaгальниx Збopiв Учaсникiв.

L7

кo)кнoN4у

зa

гr'я'l'ь

Пoвiдoмлеrtttя

ttaДcиЛarTЬся ПolllToвиМ вiДпpatsЛеrrHяМ з oписoМ BкЛaДеннЯ aбo oсoбистo BpyчaсTЬся Уuaсникy Toвapиствa

tlilt пiДпис.
Зaгa;tьнi Збopи Учaсникiв пеpедбavaють спiльну пpисyтнiсть у.laсникiв Toвapиствa B oДHoМy мiсrti

y pехtимi

oбгoвopення пиTaнЬ пopядкy ДеtlнoГo aбo мoжyть ПpoBoдиTися

Дrrя

вiдеoкoнфеpенцiТ, що дoзBoЛЯс

бaчи'rи Ta ЧyTи всiх yнaсникiв зaгaльниx збopiв yнaсникiв oдHoЧaснo.

y

якoМy фiксyrоться пеpебiг Зaгaльниx Збopiв
Учaсникiв тa пpиЙнятi pitl_tення. Пpoтoкoл пiдписyе Гoлoвa Зaгaльниx Збopiв Учaоникiв aбo iншa
I

Ia Зaгaльних Збopaх Учaсникiв BеДеTЬсЯ пpoToкoЛ,

ylloI]HoBaженa збopaми oсoбa. Кoя<ен yчaсник Toвapиствa, який взяв yчaсTЬ у Зaгaльних Збopaх УчaсtIикiв.
мorке пiдписaTи ПpoToкoл.
Зaга-лrьнi збopи yнaсникiв пpoвoдяTЬсЯ B бyДь-якoмy

мiсцi в

Ме}I(aХ

теpитopiТ УкpaТни.

Pirшення Зaгальних Збopiв Учaсникiв пpиймaються вiдкpитим гoЛoсyBaннЯМ ']'a Hе Мoя{yтЬ бyти пpийняr'i
NlстoДoМ oПиТyвaння. Зaгальнi Збopи

o/ll-loМy

мiсцi

Учaсникiв пеpедбaнaroть спiльнy пpисyтнiсть унaсникiв Toвapиствa

ДЛЯ oбгoвopеннЯ ПиTaнЬ ПopЯдкy деЕlttoгo

aбo

Мo)I(yTЬ ПpoBoДиTися

у

в

pех<имi

вi21еoкoнфеpенцiТ, щo дo3BoЛяс бaчити Ta ЧyTи всix yнaсникiв Зaгальних Збopiв Учaсникiв oднoЧaснo'

Учaсник Toвapиствa Мo)ке BзяTи yЧaсTЬ
t]oJIеBияBЛен}rя шioДo ГoЛoсyBaннЯ

з

y

Зaгaльних Збopax Учaсникiв lrlЛЯхoМ HaдaнHЯ сBoГo

ПиTaнЬ ПopяДкy ДенHoГo

y письмoвiй фopмi

(зaoнне ГoЛoсyBaнHя).

Сrrpaвrкнiсть пiдписy yЧaсникa Тoвapиствa нa TaкoМy дoкyмeнтi зaсвiднyсться нoтapiaльнo.

Зaгaльнi Збоpи Учaсникiв Тoвapиствa Мo)куTЬ лpиЙняти piшrення Пpo BкЛIoченнЯ дo сBoсТ кoМПетенliiТ
ittшиx ПиТaнЬ' a Taкo)к пеpeдaнi дo кoMIIеTeнЦiТ HaгляДoвoТ PaДи тaJaбo !иpекцiТ чaсTи}lи H€lЛежHиx
r'a фyнкцiй, кpiм тиx, Щo нilЛе}кaTЬ Дo BикЛ}oЧнoТ кoмпeтeнцiТ Зaгаrrьних Збopiв

Тм пpaв

Учaсникiв.

Кiлькiсть ГoЛoсiв Учaсникa BизнaЧaсТЬся BихoдЯЧи з зaГaЛЬнoГo poзмipy ЧaсTки' щo

н€ше)киTь

Унaсникy у

С'гarуr'нoмy кaпiтaлi.
I-o.ltoсyвaння нa Збopax Учaсникiв ПpoвaДиTЬсЯ зa ПpиHЦиПoм: кoxсний Учaсник (йoгo пpедстaвник) мас
кi.ltькiсть гoлoсiв, щo дopiвнюс poзмipy йoгo чaстки y Cтaтутнoмy кaпiтaлi.

Збоpи Унaсникiв oбиpaюTЬ ГoЛoBy Toвapиствa (нaдалi
нa Збopax

Учaсникiв

Ta Мa€

iншri пoвнoв€DкеHня'

-

<Гoлoвa Toвapиствa>>), якиЙ, як ПpaBиЛo' ГoЛoBy€

визнaченi цим CтaтyтoМ Ta ЗaкoнoДaBсTBoМ УкpaТни.

Зa вiдсyтнoстi Гoлoви Toвapиствa, нa Збopaх Учaсникiв ГoЛoBy€' ПpеДсTaBHик Унaсникa, що вoлoДiс
rraЙбiльtшoю кiлькiстto гoлoсiв нa Зaгальниx Збopах Учaсникiв (нaдaпi * oсoбa, Щo ГoЛoByr нa Збopaх
Учaсникiв

-

кГoлoвa Збopiв>).

l_Ipoтoкoл Зaгtшьних Збopiв

Учaсникiв

скЛaДa€'TЬсЯ

ПpoTЯГoМ

l0

(десяти) Днiв

з

МoМенTy Зaкpиl-гя

Зaгaльних Збоpiв Учaсникiв нa спецiaльнoмy блaнкy з ЛoГoTиПoМ' BиГoТoBЛеtloМy нa пaпеpi з ДBoTolloBllМ
BoдЯllиМ ЗнaкOМ' гiльolшними (aнтискaнеpними) сiткaми, нyмеpaцiсlo Ta ПpиTисIIенoЮ ГoЛoГpaмolo

l]

вигляДi ЛoГoTиПy' зa фopмoro зaTBеpджeнoЮ oкpеМиМ pitпенням Haглядoвoi Рaди. oфopМJlеннЯ з.tзнaЧеHoГo
lIpoтoKoЛy нё зa фopмoЮ ТЯГHr зa сoбoю нiкчемнiсть ТaкoГo ПpoToкoЛy.

I[aглядoва Pадa ToваpисTBa.
13 Toвapиствi сТBop}осTЬся HaгляДoвa Paдa,

якa B Межax кoмпетенцiТ' BизнaЧенoТ цим Стaтyтoм'

llpеДсTaBляс iнтеpеси тa зДiйснroe зaхист пpaв У.raсникiв

Учaсникiв, тa кoнTpoЛloс

i

у пеpioд мirк

пpoведенtlяM Зaгaльниx Збopiв

pегyлtoс дiяльнiсть ,{иpeкцiТ, a Taкo)к сПpияr pеалiзaцiТ сTaTуTних зaBДaнЬ

'Гoвapиствa.

IlaгляДoвa Paдa oбиpaсTЬся УЧaсникaМи
Учaсникiв.

У випaдкy зaкiнчецня стpoкy'

y кiлькoстi

Ta нa сTpoк, Щo BизнaчaЮTЬсЯ Зaгaльними Збоpaми

нa який бyв oбpaний вiдпoвiДний склaд HaглядoBoТ PaДи, ЧЛенtl

I-IaгляДoвoТ PaДи пpoдoB)кyЮтЬ BикoHyBaTи свoТ пoвнoв€DкеHtlЯ

дo пеpеoбpaння (oбpaннЯ lloBoГo склaдy)

НaглядoвoТ PaДи.

l'laгляДoвa Palta oбиpaсться Збopaми Учaсникiв

з

числa фiзинних oсiб, якi МaЮTЬ пoвну Цивiльнy

ДiсзДaтнiсть'

Oднa

i Ta

aaМa oсoбa мolке oбиpaтиcя

дo скJlaДy HaгляДoвoТ Paди rlеoбмеженy кiлькiсть paзiв. Члеtraми

l_IaглядoвoТ PaДи не I'Io}l(yTЬ бyти vлени !иpекцiТ.

Ч;tени HaгляДoвoТ PaДи пoвиннi викoнyвaти cBoТ ПoBHoBЕDкеtlHя чЛенa HaгляДoвoТ PaДи oсoбистo.
,I{o виклtoннoТ

кoмпeтенцiТ HaгляДoвoТ Pади нaЛe)киTЬ:

Oбpaння Гoлoви HaгляДoвoТ Paди тa ПpизнaчеHЕIя секpеTapя HaгляДoвoТ PaДи.
l

Ipизнaнення ТиМЧaсoBo Bикoнy}oчoГo oбoв'язки .{иpектopa Ta ЧЛенa ,{иpекцiТ

-

гoЛoвнoгo буxгaлтеpa

в

пepiод мirк скликaнням Зaгaльних Збopiв Унaсникiв, a Taкo)к lpиЙняття pitпень Пpo TиМЧaсoBе yсуHеHIlЯ
(вiдкликaння) вiд викoнaння oбoв'язкiв ,{иpeктopa Ta нленa ,{иpекцiТ

Зaгaльних Збopiв Учaсникiв вiдпoвiднo

дo

-

гoлoвнoгo бyxгaлтеpa дo скJIикaнlIя

ЗaкoнoДaBсTBa УкpaТни,

цьoгo CтaтyTy Ta внyтpirшнiх

ltoкументiв Toвapиствa.
Bизнaчення yМoB TpyДoBoГo кo}ITpaкTy З ЧЛенaМи,{иpекцii, B ToМy нислi, BизнaчrHнЯ yмoв oплaти пpaЦi.

У paзi зaкiнчення сTpoкy TpyДoBoГo кoнTpaкTy' yкЛaденoГo

з ЧЛенoМ [иpекцiТ, пpийняття piшrення пpo йoгo

llpoдoBжеHHЯ.

Пpийняття piruення Пpo yкЛaДення ДoГoBopiв (в.rинення ПpaBoчинiв)
зa.JlучеHHя кpeДиTHих кorптiв

як в нaцioнальнiй, тaк

iв

тa

BЧиHенtlЯ iншtиx

дiй

щoдo

iнoземнiй вaлrотi, нaдaння/oтpиМaння B Пoзику

ГpoluoBих кorш'гiв, нaдaнняloтpиМaння пoвopoтнoТ фiнaнсoвoi ДoПoМoГи, вiдкpиття Ta ЗaкpиTTя paхункiв у
бaн кi
I

вських yсTaнoBax в нaцioналь нiЙ тal aбo бyль_якi й iнoземнiй валtотi.

lpийняrr-я piruення Пpo BЧиI]енHя пpaвouинiв тa iнrшиx дiй щoдo пpидбaння, opенДи' вiднy>кення (пpoдa;к,

мitty' дapyвaння ПеpедaЧa B yПpaBЛiнtlЯ тoщo) мaйнoвих, кopПopaTиBниx ПpaB (aкцiй, нaстoк), iнших
пaйoвих цiнних пaпеpiв, ПpaB Ha oб'скти iнтeлектyальнoТ влaснoстi.

ГIpийнятгя piшeння Пpo opе}rДy' ЗaсTaBy' iпoтекy, iнtuе дoгoвipнe oбтях<ення, вiд.rуrкення (пpoдa}t, Мiнa,
ДapyBaнHя ToЩo), безoплaтнy ПеpеДaЧy B кopисTyBaI{ня' Пеpeдaчy B yПpaBЛiння oснoвних зaсoбiв т,alaбo

llrpyxoМoГo МaйHa незzше)I(Ho вiд сyми.
l1pийняття piшення Пpo BЧинeнHя ПpaBoчинy (Дoгoвopy, кoнтpaкту), якщo вapr'iсть мaйнa aбo пoслуг. щo с

йoгo пpeдме]'oM' сTaHoBиTЬ aбo ПеpеBищyr 500 000,00 гpн. (п'ятсoТ TисЯЧ ГpиBенЬ 00 кoпiйoк) З oДHиМ
кoHTpaГенToм, зa oднiсro oпеpaцiеto ни сеpiсto пoв'язaних oпepaцiй aбo iТ еквiвалент в iнoземнiй валюr.i зa

куpсoМ Haцioнaльнoгo бaнкy УкpaТни нa дaТy нaДaHI{Я тaкoТ згоди.

11pийняття pitlення Пpo Bидaчy Тoвapиствoм бyДь-якиx ПoрyчиTеЛЬств, гapaнтiй Ta BексеЛiB.

IIpийняття piruень щoдo cПисaння дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoс'гi Ha сyМу, lцo Пеpевиtцyс 2000,00 гpн. (лвi

r'исячi гpиBeнЬ 00 кoпiйoк). Пpийняття pirпень rцoДo iндексaцiТ, списaння, лiквiдaцiТ oснoвних фoндiв
'l-oвapиствa зa r}икЛючеttням мaлoцiнних неoбopoтних мaтеpizuIЬних aктивiв HrЗaЛе)кнo вiд сyми.

ГIpийнятгя pirueнь

з питaнЬ пoгiptпення

(зменшlення), пoлiпruення пpaв Toвapиствa

шloДo

ЗrМЛекopиcTyвaння Ta Пpaв влaснoстi нa мaйно (oб'eкти llеpyхoМoсTi, тoщo)' a Taкoж BнeсенtlЯ змiн у
l(oкуМенТaцirо щoдo циХ пpaв.

l-Ipийняття pirшення Пpo pекoнстpyкцito, ПеpeпЛal{yBaння' кaпiтaльний pеМoHT бyДiвeль

Ta

сПopyД

'l'oвapиствa, зaTBepд)кення сХем ГеHеp€lЛЬнoгo poзвиTкy Toвapиствa тa йoгo
фiлiй.
ПpиЙнятгя piu-tення Пpo уЧaсTЬ y ЗacнyBaннi гoспoДapських тoBapиств тa iнrцих сyб'сктiв ГoсПoДaр}oвaнHя:
tзс'гуп Toвapис'ГBa Дo гoсПoДapсЬкиХ ToвapисTв тa oб'еднaнь aбo

виxiд з них; збiльruення aбo зМеtlшIенIlя

унaсr'i y сTaTyTIroМy кaпiтaлi гoсПoдapсЬкиx ToBapисTB.
l1pийнятгя piurення пpo нaДaнFIя ПoBFIoвЕDкеtlЬ нa ПpeдстaBЛенllя iнтеpесiв Toвapиствa як yЧaсникa (aкцioнеpa)
lrtoДo yчaстi Ta ГoЛoсyBaЕIня y Bищих opГaнaх yпpaвлiння ГoспoДapсЬкиx ToBapисTB.

lIpиЙняття piшeння пpo пpидбaHня oснoBI{их зaсoбiв нa сyмy' щo сTaнoвить aбo ПеpеBищус 30 000,00 гpн.
(r'pилuять TисЯЧ ГpиBень 00 кoпiйoк) з oдним кoнTpaГeнToМ, Тa HеpyХoмoгo мaйнa' y ТoМy чиолi земельнtlx

дiлянок, llезaЛе)кнo вiд сyми.
Ilpийняrгя piшlення Пpo yкЛaДеHня дoгoвopiв (внинення пpaвoнинiв) щoдо спiльнoТ (сyмiснoi) дiяльнoстi iз

зш'y""n""м oсHoBних зaсoбiв Toвapиствa, дoгoвopiв ПpoсToГo ToBapисTBa Toщo;
Кoн'гpoль зa BиКopисTaннЯМ pеЗеpB}IoГo фoндy тa iншиx фoндiв Toвapиствa, y paзi iх ствopення.
I-lpийняття piшення Пpo ПpиTЯГнеHня Дo мaйнoвoТ вiдпoвiдaльнoстi пoсaДовиx oсiб Tовapиствa'
l-lpийняття pitшення пpo здiйснення бyДь-якиx дiй, внaслiдoк якиx MoжyTь пoгipruyвaтИсЬ ПpaBa тa iнтеpеси
'l-oвapиствa,
aбо йогo Учaсникiв.
Гlpийняття piшення Пpo BиПyск oблiгaцiй Toвapиствa.
Зaкpiплення ЧaсТини мaйнa Toвapиствa зa фiлiями i пpедстaвницTBaМи Toвapиствa.
IIpизнaнeннЯ' ПepеBедeння тa звiльнення кеpiвникiв фiлiй Ta ПpеДсTaBницTв Toвapиствa.
Зa'l'веpДrкення Ta BнесеHня змiн дo opгaнiзaцiйнoТ сTpyкTypи' шITaTнoГo poЗПисy Ta сисTeМи oплaти tlpar1i

1'oвapиствa.
Зa'l'вepдження l'a BHесення змiн дo opгaнiзaцiйнoТ сTpyкTypи Ta шTaTHoГo poзПисy
фiлiй

i

ПpеДсTaBltиtlтB

1-oвapиствa.
Зa'гвepдrкення внyтpiruнiх ПoЛoжeнЬ Toвapиствa.
l

loгollження КoЛекTиBHoГo ДoГoBopy.

l]изнaчення скЛaдy' oбсягy Ta ПopЯдкy зaхисTy кoнфiденцiйнoТ iнфopмaцiТ тa вiДoмoстей, Щo сTaнoBЛЯTЬ
кoмеpшiйну TarМницЮ Toвapиствa.
l

Ipийlrяття piшення Пpo yклaДeння зoвнiцrньoекoнoмiчниx кoнтpaктiв;

З/tiйснення iнruих IloBнoBaжень вiДпoвiДно дo Стaтyтy 'Гoвapиствa, pil]енЬ Зaгaльниx Збopiв Учaсникiв.
iн

ttlих внyтpiruнiх дoкyментiв Toвapиствa.

l1oвнoвокення' щo

H€Ulе)кaтЬ

Дo кoМПeTeнцiТ HaгляДoвoТ

Paди не

Мo)кyть бyти пеpедaнi нa poзгЛЯД 'гa

виpirrrення /{иpекцiТ.

Pitцення HaгляДoвoТ Paди, лpиЙнятi

в

Мех(aх iТ кoмпетенцiТ,

е

oбoв'язкoBиМи ДЛя BикoнaннЯ ЧЛенaМи

l]aгляДoвoТ Paди, .{иpекЦiсro тa пpaцiвникaми Toвapиствa.

Ilaглядoвa Paдa пiдпopяДкoByrTЬсЯ Зaгaльним Збopaм Уvaсникiв, pitпення яких ДЛЯ неТ с oбoв'язкoвиМи' l'a
I]икoHyс свoТ фyнкцiТ вiдпoвiднo Дo цЬoГo Cтaтyтy Ta зaкoнoдaвствa УкpaТни.

С)pгaнiзaцiйнoIo фopмoro poбoти HaгляДoвoТ Paди е зaсiдaння HaглядoвoT Paди.
ЗaсiДaння HaгляДoвoТ Paди скликaсTЬсЯ зa iнiцiaтивorо:

Учaсникiв,
ч;tенiв IjaглядoвoТ PaДи.
.tJIенiв flиpекцiТ.

Зaсi/taння l_Iaглядoвoi PaДи пpoвoДИTЬсЯ

у

фopмi спiЛьнoТ ПpисyTI{oсTi члeнiв НaглядoвoТ PaДи .ra
вl]aжaсTЬся ПpitBoМoЧним пpиймaти pitпення зa yМoBи' ЯкЩo нa нЬoМy пpис1,тнi ЩoнaйМенше дBa tlЛеtlИ
I

laгляДoвoТ Paди.Зaciдaння HaглядoвoТ Paди скJIикaсТЬcя Гoлoвoro HaгляДoвoТ Paдиу pазi неoбxiднoстi.

Пiд нaс ГoЛoс)'BaнHя кo)кrн член HaгляДoвoТ PaДи Мaс oдин ГoЛoс. Piшrення HaгляДoвoТ Paди ввarкaсться
лpиЙнятим, якщo зa HЬoгo ПpoГoЛoсyвztЛo бiльtпе як 50 (п'ятдесят) вiдсoткiв членiв HaгляДoвoТ Paди,
lIpисyтнiх нa

iТ

зaсiдaннi. B paзi piвнoгo poзпoдiлy гoлoсiв, гoлoс Гoлoви Haгля21oвo\Paди с виpiшaльним.

Зa pезyльтaтaми зaciдaння HaглядoвoТ Paди oфopмлюетьсЯ

ПpoToКoЛ ЗaсiДaння HaглядoвoТ

Paди нa

сtlецiaльнoмy блaнкy з ЛoГoTиПoМ' BиГoToBЛеHoМy нa пaпеpi з ДBoToHoBиМ BoДЯниМ знaкoМ' гiльoпrними
(aн'гискaнepними) сiткaМи, нyмеpaцiсro Ta ПpиTисI{енoIo ГoЛoГpaМoЮ
зa'|'BеpД)кеHo}o oкpеМиМ

в

вигляДi ЛoГoTиПy' зa фopмoIo

pitllенням HaглядовoТ Paли. oфopМлeнHя З€lзнaчeнoГo ПpoToкoЛy не зa фopмolо

'l'яl'Не зa сoбolo нiкчемнiсть TaкoГo ПpoToкoЛy.

I-laгляДoвa PaДa мaс сBoЮ ПечaTкy, якa BикopисToBy€TЬсЯ

ДЛЯ посвiднення piшtень пpийнятиx Haглядoвоto

Paдoю. Печaтк:r збepiгaсться y Гoлoви HaгляДoвoТ PaДи.
ГIpor'oкoл зaсiДaння Нaглядoвoi Paди пiдписyrTЬся Гoлoвoro HaглядoвoТ Paди i сeкpеTapеМ HaгляДoвoТ Pal(ll,
r'a зaсвiднyсTЬся ПеЧaTкoro HaглядoвoТ Paди. Piшення HaглядoвoТ PaДи ДoвoДиTЬсЯ дo вiдoмa iнцrиx oсiб y

вигляДi ПpoToкoЛy aбo витягy з ПpoToкoЛy зaсiДaннЯ HaглядoвoТ Paди.

opгaнiзaцito BеДенHЯ ПpoToкoЛy зaсiдaння HaглядoвoТ PaДи зaбезпеvус Гoлoвa HaгляДoвoТ Paди. CклaДaнгlя
l'a BеДеHHя Пpo'гoкoЛy зaсiДaнHЯ HaглядoвoТ PaДи пoклaдaсTЬсЯ Ha секpеTapя HaгляДoвoТ Paди, a y paзi йoгo
вiдсутнoстi нa iншly oсoбy зa piш-tенням Гoлoви HaглядoвoТ Paди'

/{иpекцiя'Гoвapиствa.
Bикoнaвчим ol]ГaнoМ Тoвapиствa

е ,{иpекцiя y склaдi двох нлeнiв: !иpектopa Ta

tlЛенa flиpекl1iТ

-

l'oJIoBl]oГo бyxга-птepa, якi oбиpaються 3aгaльними Збopaми Учaсникiв.

l(иpeкцiя пiдзвiтнa Зaгaльним Збopaм Учaсникiв

i

Haглядoвiй Paдi, opгaнiзoвyс викoнaI]HЯ Тx pituень.

2I

Члени !иpeкцiТ Дirоть вiд iмeнi ToвapисTBa

y

Ме)кaх' всTaнoвЛeних циМ Cтaтутoм Ta ЗaкoнoДaBсTвoМ

УкpaТни.
/_(иpекцiя Мaс Пpaвo Bчиняти пpaвoчини'

l'laглядoвoТ Paди

/

якi вiдпoвiднo Дo цЬoГo Cтaтyтy виМaГalоТЬ

ПoПеpедHЬoТ згo,гlи

Зaга.льниx Збopiв Уuaсникiв, пiсля отpимaння вiдпoвiДнoгo ПpoToкoЛy зaсiДaння

HaгляДoвoТ Paди l Зaгaльних 3бopiв Учaсникiв.

9.5.4З ypaхyBa]{HяМ oбМeженЬ, BсTaHoBЛеHих ДaниМ Cтaтутoм, piшeннями Зaгaльних Збopiв Учaсникiв тa
Il aгляДoвoТ PaДи,

i внyтpirшнiми дoкyМенTaми Toвapиствa, .{иpекцiя:

poзpoбляс пpoекTи щopiннoгo бюдкетy, Дiлoвoгo

тa фiнaнсoвoгo плaнiв, i пoдaе iх нa

poзгляД Ta

зa'l'Bepд)кеtlня Зaгaльним Збopaм Учaсникiв.

пoдaе Зaгaльнllм Збopaм Учaсникiв oбrpyнтyвaння пopяДкy poзпoдiлy пpибyтку тa зaхoдiв пo пoкpиTTtо

збиткiв'
lloДaс нa зaTBеpДx(еI]Hя Зaгaльниx Збopiв Учaсникiв piuний звiт тa бaлaнc Toвapиствa.

l]IloсиTЬ

нa

зaTBеpДження Зaгaльних Збooiв Учaсникiв пpoпoзицiТ

пpo с]'Bopення' pеoрГaнiзaцilo

тa

'lriквiДaцiю фiлiй, пpeдсTaBницTв' iнцIиx сTpyкТyp}rих пiдpoздiлiв, poзpoбляе ПЛaни ix дiяльнoотi.
Bс'гa[IoBЛIoс фiлiям, ПpедсTaBницTBaМ ocнoBHi пoкaзники виpoбни.ro-гoсПoДapсЬкoТдiяльнoстi.

IloДaс IIa зaTBеpД)кення НaглядoвiЙ Paдi сTрyкTypy i штaтний poЗПис фiлiй i ПpеДсTaBницTв Toвapиствa.

poзpoбляс llpoекTи сTpyкTypи Ta шlTaTнoгo poзПисy aПapту yпpaвлiння Toвapиствa

тa

пoДaе Тx lla

зal'веpд)кеHНя [-laглядoвiй Paдi.
Пoдa€ нa ПoГoД)кенHя Haглядoвiй Paдi кoлективниЙ дoгoвip Toвapиствa.

/]иpекцiя не-М()же пpиЙмaти piшrення з ПиTaнЬ' щo t{zше)кaTЬ дo кoМПеTенцiТ Зaгaльних Збopiв Учaсникiв,
I

laгляДoвoТ Paди тa ПиTaнЬ' щo с oбoB'яЗкoBиМи для Уuaсникiв.

Члени {иpекцiТ Hе МoжyTЬ бyти uленaми HaглядoвoТ Paди.

ЗaсiДaння !иpекцiТ ПpoBoДяTЬсЯ'

Як

ПpaвиЛo

Зa

мiсцезнaхoд)кеt{HЯМ Toвapиствa'

IlpaBoМoчним пpиймaти pitl-tення зa yМoBи' Щo Ha I{иХ пpисyTнi
BBaжarTЬся пpиitнятим, якщo зa ньoГo ПpoгoЛoсyB€rЛи

/'(иpектop Ta ЧJlен .(иpекцiТ
ЗaкoнoдaBсTвorvt

-

yсi нлени .{иpекцiТ.

i

BBarкaIoTЬсЯ

Pirшення ДиpекцiТ

yсi .lлени !иpекцiТ'

гoлoвний бyхгалтеp дitоть вiд iменi ToвapисTBa paзoМ.

У

випaдкaх' кoЛи

Укpaiни нe ДoЗBoЛЯсТЬся пoДвiйне ПpеДсTaBництвo, .{иpектop Мaс пpaBo ПpеДсTaBЛяl.и

Тoвapиствo oдHooсoбoBo.

flиpектop дiе вiд iменi ТoвapИc'ГBa' як пеpший кеpiвник без дoвipенoстi
ЗaкoHoдaBсТвorvI

i

кepyсться

y

свoТй дiяльнoсr.i

Укpaiни' циМ Cтaтyтoм, внутpillнiми ДoкyМеHTaми ToвapисTBa' зoкpемa piшrеннями

Зaгальних Збopiв Учaсникiв тa НaглядoвoТ Paди, з ypaxyBalrняшI oбмет<енЬ' BсTaHoвЛеHиx ЦиМ Стaтутoм'
i

[иpектop пiДзвiтний Зaгальним Збopaм Учaсникiв тa Haглядoвiй Paдi з yсix питaнь дiяльнoстi Toвapиствa.

/-{иpектop Toвapиствa

несе безпосеpеднro вiдпoвiдальнiсть зa виpoбнинy, ГoсПoДapсЬкy' фiнaнсoвy

/liяльнiсть Toвapиствa.
З уpaxyвaнням oбмеrкенЬ' BсTaHoBЛеHих цим Cтaтyтoм, !иpектop:

oДнooсoбoвo:

-

Дir без дoвipeнoстi вiД iменi ТoвapисTвa i pеПpезеtl'гyс йoгo в УкpaТнi Ta зa кopДotloМ B Ме)кaх
свoТх пoвнoB€DкенЬ;

yк-пaДaс ДoгoBopи сTpaxyBarrня' пеpeсTpaхyBaнHя' дoгoBopи

зi

стpaхoвoгo ПoсеpеДHицтвa без

oбмеrкень стpaхoвoТ суМи Ta poзмipy сTpaхoBoГo ПЛaTе)кy (стpaхoвoТ пpемiТ), BинaГopoДи

3a

ДoгoBopoМ' видaс дoвipeнoстi нa yкЛaДal{ня TaкиХ дoгoBopiв вiд iменi 'ГoвapисTBa;

-

pеaлi:зyс пpaвa ToвapисTBa

пpoтокoлiв

тa стaтyтiв

як aкцioнеpa/унacникa ГoспoдapсЬких ТoBapисTB З ПpaвoМ пiдписy

зЕlзнaЧeниx ToBapисTB'

з

ypil(yBaHням oбмeхteнЬ всTaнoBЛеHиХ

l1иМ

Cтaтyтoм;

-

зaбезllечyr Bикoнaння pirлень Зaгaльних збopiв Уvaсникiв, HaглядoвoТ PaДи тaflиpекцiТ;

-

пpиЙмaс нa poбoтy тa звiльняс з poбoти пpaцiвникiв Тoвapиствa y Ме)RaХ зaTBеpд)кенoГo lIITaTнoГo

Мaс ПpaBo пеplloго пiдписy всiх фiнaнсoBиxдoкyмеHтiв Toвapиствa;

poзПисy' зaстoсoByс дo ниx ЗaХoди зaoхoчrннЯ (y тoпly vислi пpемirовaння) i нaклaдaс стягHeння.

,{иpектop Мaс пpaBo пpиЗнaчaTи Зaстyпникiв [иpектopа' щo tlе € чЛеHaМи [иpекцiТ, з
ПoкЛaДеHltяМ нa них BикoHaHI{Я oкpеМих opгaнiзaцiйнo-poЗПopЯДЧиx фyнкцiЙ без пpaвa дiяr'и вiл
iменi ТoвapисTBa без дoвipенoстi;

-

пiдписус пoзовнi

-

пiдписус

-

BЧиI{яс дiТ

ЗaЯBИ, скapГи' кJ]oПoTaння тa

ЛИc'ГИ'Гa зaяви

вiд iмeнi

iншi ПpoцeсyaЛЬнi дoкyменти;

вiд iменi Tовapиствa;

ToвapИc^ГBa

у

BиП2цкzlх' кoЛи ЗaкoнoДaBсTвolvr УкpaiЪи не ДoЗBoЛя€тЬсЯ

пoдвiйне ПpeДсTaBниЦTBo.
Paзoм з ЧЛеHoМ !иpeкцiТ _ ГoЛoBHиМ бyxгалтеpoм:

-

yкJlaДaс дoГoBopи' кoнTpaкTи' Ta дoДaTкoBi yгoди Дo }lиx' y ToМy числi. нa Bикoнaння вiдпoвiДнoгo

piшення HaглядoвoТ Paди aбo Зaгaцьних Збopiв Унaсникiв;

-

пiдписyе aкти пpиймaHнЯ-ПеpедaЧi викoнaних poбiт/нaдaних ПoслyГ нa BикoнaннЯ yкЛaДенИх
дoгoвopiв, кoнтpaктiв;

-

пiдписyсдoвipеностi;

-

BиДaс нaкirЗи Ta poзПopяДN{еHнЯ' oбoв'язкoвi ДЛЯ Bсiх пpaцiвникiв;

-

зaTвepД)кус щopiнний кolxTopис;
зaТBерд)кyс цiни нa пpoдyкцiro i тapифи Ha ПoсЛyГи Toвapиствa;

-

ЗaTBеpД)кy€'

-

BсTaHoBЛюс oснoвнi Пoкulзtlики виpoбнинo-гoсПoДapсЬкoТ дiяльнoстi, екoнoмiннi нopмaтиви, iнrшi

}lopМaТиBнi aкти, щo виЗHaчaЮть вiднoсини мilк пiдpoздiлaми i фiлiями Тoвapиствa;

l]opМaTиBи Ta BиМoГи щoДo сTpyкTypHих пiдpoздiлiв Тoвapиствa' зaTBеpД)l(yс ПЛaни сТpyкTуpllих

пiдpoздiлiв Toвapиствa тa звiти пpo

-

Тх

BикoнaннЯ;

здiйснtос iнrпi функцiТ, якi неoбхiднi для зaбезпеченнЯ HopMzшЬHoТ poбoти Toвapиствa згiДнo
зaкoHOДaBсTвoм УкpaiЪи тa внyтpiш-rнiми дoкyментaми Тoвapиствa.

2З

з

Член .{иpекцiТ

-

гoлoвний бyxгaлтеp лiе вiл iменi Toвapиствa без дoвipенoстi нa пiДстaвi цьoгo СтaIуту,

lli:Iзвi'гний Зaгальним Збopaм Учaсникiв тa Haглядoвiй Paдi З IIиTaнЬ Дiяльнoстi Тoвapиствa. Член {иpекr1iТ

_ t'oлoвний бyxгaлтеp несе вiдпoвiдa;rьнiсть зa виpoбниvy' Гoспoдapську,
фiнaнсoвy Дiяльнiсть Тoвapис'l'вa
y Меx(ax свoсТ кoмпетeнцiТ.

Ч:tен !иpекцiТ

-

гoлoвниЙ буxraslTеp Мaс ПpaBo дpyГoгo пiДписy фiнaнсoвиx ДoкyМrнтiв,

a

'гaкo)к

i1oкументiв, BиЗнaЧениx в Cтaтyтi.

flиpекцiя, кеpiвники cтpyктуpних пiдpoздiлiв, З€Urе}кних (дo.ripнix) пiдпpиrмств, фiлiй, ПpеДсTaBницTв, iншti
lloсaДoвi oсoби ToвapисTBa не МaroTЬ пpaвa без ПoпеpеДнЬoгo писЬMoBoгo pirшення кoМПеTенTHoГo opГaнy
уrrpaв;liння (HaглядoвoТ Paди aбo Зaгaльних Збopiв Уuaсникiв), oфopмленoгo rlpoтoкoЛoм, y вiдпoвiднoсr'i
/(o BИМoГ цьoгo СтaтyTy, BiДПoBiДнo, здiйснroвaти нaстyпнi дiТ:

УклaДaти Дoгot}opи (кoнтpaкти):

-

opенДи' зaсTaBи, iпoтеки, iншrе Дoгoвipне oбтятсeння, вiднyrкення (пpoдaж, МiHa, дapyBa}tня r'oщo)
безoплaтнoТ пеpедavi B кopисTyBaHня, пеpеДaнi в yпpaвлiння oснoвних зaсoбiв Ta HеpyхoМoГo
мaйнa, у ToМy числi земельних дiлянoк;

-

ПPидбaннЯ нrpyxoМoгo мaйнa, y тoМy числi зeмельних дiлянoк, ЕtеЗ€lЛе)l(Ho вiд суми;

-

пpидбaння, вiднyжeння (пpoдarк' Мiнa, дapyBaнHЯ тoщo), безoплaтнoТ пеpедaui

у

кopИсTyвaHHЯ,

пеpедaнi в yпpaвлiння Toщo мaЙнoвих, кopПopaTиBнИх ПpaB (aкцiй, нaстoк), ПpaB IIa oб'скти
i

-

нтелектуaльнoТ влaснoстi

;

iншi ДoГoBopи' yкЛaДеHHЯ яких вiднесено дiroним Cтaтyтoм Чи зaкoнoМ Дo кoМПеTенцiТ Зaгaльtlих
Збоpiв ни HaглядoвoТ Paди Toвapиствa.

УклaДa'ги ДoГol}opИ (кoнтpaкти) щодo пpидбaннЯ oсHoBних зaсoбiв нa сyМy' Щo сTaнoBить aбo ПеpеBиUlyс
30 000'00 гpн. (тpидцяTЬ Tисяч гpиBеHЬ 00 кoпiйoк) з oДниМ кoнTpaГенToМ;

УклaДaти iнtui пpaвoнини (дoгoвopи' кoнTpaкти), якщo вapтiсть lиaiIla aбo послyг, щo с йoгo ПpeДМeToМ'
сl'aнoBиTЬ aбo пеpевищyе 500 000,00 гpн. (п'ятсoT TисяЧ ГpиBеI{Ь 00 кoпiйoк) З oДHИМ кoнTpaГеH.I'ol\4. зa

o,tlttiсю oпеpaцiсю

ни сеpiсю пoв'язaниx oпеpaцiй aбo i] еквiвaпент в iнoземнiй вaлroтi Зa

кypсoМ

I

laцioнaльнoгo бaнкy УкpaТни нa дaTy нaДaнHЯ тaкoТ згoди' Зa BИкJIIоЧеIIHяМ дoгoвopiв сTpaхyBal{Hя'

Il

еpесTpaxyB aННЯ'Гa сTpaхoBoГo ПoсеpеДни ЦTBa.

ЗДiйснювaти дiТ щoдo:

-

Зau]yчrннЯ кpеДиTниx кoшrтiв як в нaцioнальнiй, тaк i в iноземнiй вarrютi;

-

вiдкplIття Ta зaкpиTTя paхyнкiв в бaнкiвськиx ycTaнoBaх;

-

видaчi бyДь-яких ПopyЧиТеЛЬств, гapaнтiв тa векселiв;

-

безoплar'ноТ пеpедaнi

y кopистyвaнHя

Ta дapyBaHI{Я мaйнa бyДь-яким фiзинним, aбo юpидинним

oсoбaм;

-

iнДексaцiТ, списaння, лiквiдaцiТ oснoвниx фондiв Toвapиствa зa BикЛЮЧенl{Ям МtlJloцillнИх
неoбopотних мaтеpiальних aктивiв' BиПyскy oблiгaцiй Toвapиствa незЕшeжнo вiд сyми;

-

щo ПеpеBищус

сПисaння дебiTopсЬкo'i зaбopгoвaнoстi ToвapистBa I{a сyМу,

2 000,00

гpн. (лвi

тисячi ГpиBеtlЬ 00 кoпiйoк);

-

пoгiptлення (зменruення), ПoлiППIrHня пpaв ToвapисTBa щoДo ЗеМЛекopисTyвaHнЯ 'гa llpaB
влaснoстi нa мaйнo (oб'eкти HеpyхoМoстi, тoщo), a Тaкo)к внесеH[lя змiн y ДoкyМrнTaцiro щoДo
циx ПpaB;

-

pекoнстpукцiТ, ПеpеПЛaнyBaнHя' кaпiтaльнoгo pеМoнTy бyДiвель

Ta сПopyД

Тoвapисr'вa.

зaTBеpДженHя схеМ ГенеpzшЬrroГo poзBиткy Тoвapиствa тa Йoгo фiлiЙ;

-

yнaс'гi y ЗaснyBa}Iнi пiдпpисмницЬкиХ ToBapиcTB тa iнrшиx сyб'сктiв Гoс'ПoДaplоBarrнЯ;
Bсl'yП Toвapиствaдo ГoсПoДapськиx oб'еднaнь aбo вихiд з них;
ПpеДстaвлeння iнтеpесiв ToвapисTBa як yЧaсникa (aкцioнеpa) ЩoДo yчaсTi тa гoлoсyвaННЯ У BищИх
opГaнax упpaвлiння гoсПoДapсЬкиХ ToBapисTB;

-

Пpизнaченtlя нa Пoсaдy тa звiльненнЯ з пoсaДи нленa flиpекцiТ

- гoлoвнoгo

бyхгa-птеpa;

зДiйснtoвaти iнuri дiТ, внaслiдoк яких Мo)tyтЬ пoгiprlyвaтисЬ ПpaBa r'a iнтеpеси Toвapиствa, aбo
йoгo Уvaсникiв;

-

iншli

21iТ,

внинeннЯ Якиx BiдHесrнo Дiючим Стaтутoм чи ЗaкoнoМ дo кoМпеTеHцiТ Зaгальниx Збopiв

ни HaглядoвoТ PaДи Toвapиствa.

У

випaдкy вiдсyтнoстi ,{иpектopa (вiдpядхсення, xвopoбa, вiдпyсткa тoщo), всi йoгo oбoв'язки Bикoнyс

iнrший пpaцiвнtlк Тoвapиствa, якиЙ пpизнaчaсTься HaкaЗoМ ,{иpектopa BикotlyючиМ oбoв'язки !иpектopa iз
ЗеLзнaЧенням сTpoкy Пpизнaчен}tя.

PaДи

У

випaДкy yсyнeнHЯ (вiдкликaння) flиpектopa зa piulенням HaгляДoвоТ

всi йoгo oбoв'язки Bикoнyс BикoнyЮчий oбoв'язки !иpектopa, якиЙ

ПpиЗнaЧa€TЬся

piшенням

llaгляДoвoТ PaДи.

У

випaдкy вiдсyтнoстi чЛrнa flиpекцiТ

-

ГoЛoBнoГo бyхгaлтеpa (вiдpядхсення, xвopoбa' вiдпyсткa тoщo), всi

йoгo oбoв'язки BикoHyс зaсTyПI{ик ГoЛoBнoГo бyxгaлтеpa, бyхгалтеp aбo iнlлиil' пpaцiвник Toвapиствa,
ПpиЗнaчaеTЬсЯ нaкzlЗoМ ,{иpектopa BикoнyЮЧиМ oбoв'язки нлeнa .{иpекцiТ
ЗaзHaЧeнHЯМ сTpoкy ПpизнaчеI{Hя.

У

-

якиГ.t

ГoЛoBtloГo бyхгaлтеpa iз

випaдкy yсyHення (вiдкликaння) uленa ДиpекцiТ

-

ГoЛoBLIoI'o

бухгaлтеpa зa pirшенням HaгляДoвoТ Paди всi йoгo oбoв'язки Bикoнyс викoнyrovl.rй oбoв'язки нленa,{иpекцiТ

-

ГoЛoBнoГo буxгaлтеpa, якиЙ лpизнaЧarTЬся pitLtенням HaглядoвoТ Рaди.

l{oгoвopи (yгoди, контpaкти), poзпоpяднi дoкyМенTи
С'r'aтyr'y, не МaIoTЬ ПpaBoBиХ нaслiДкiв

з

МoMенTy

ii

тa

iнrшi дoкyМеIlTи' вчиненi З ПopyшrнHЯМ I]ИМoГ

вчинення. Пiдписaння бyДь-якоГo ПpaBoЧиtly

з

llеpeBищенHяМ ПoBнoBa)кенЬ TяГне Зa сoбoЮ BизнaHHЯ ДaнoГo ПpaBoчинy неДiйсttим.

/[иpeктop зoбoв'язaний Дiяти в iнтеpесax Toвapиствa, дoбpoсoвiснo
ПoвHoBDкень.

Якщo !иpeктop Пopytxyс сBoТ oбoв'язки щoДo

i

poзyмнo Ta не ПeреBищyвaти свoix

ПpeДсTaBHИцTBa'

вiн несе

сoлiдapнy

вiДпoвiДaльнiст'ь зa збитки, зaвДaнi ними ToвapисTBy'
l

Ioсaдoвi oсoби Тoвapиствa, пpaцiвники Toвapиствa' кеpiвники Ta iнцli пpaцiвники сTpyкТyptlИx

lli71poздiлiв 'Гoвapиствa зoбoв'язaнi ДoTpиМysaTись piшlень Зaгaльник Збopiв Учaсникiв тa HaглядoвoТ Paди,

l]l'lМoГ цьoгo CтaгyTy

Ta внyтpirшнiх дoкyментiв Toвapиствa. ПpитягнеHнЯ Пoсaдoвих oсiб оpгaнiв

yпpaвЛiн}rя

цивiльнoТ, MaTеpi€rлЬнoТ,

пpипинення ik

ПpoBoДЯTЬся

у

дисциплiнapнoТ вiДпoвiдaльнoстi, дoсTpoкoBе

вiдпoвiднoстi

дo

зaкoнoдaBсTвa УкpaiЪи

тa

внyтpiruнix

дoкyмeнтiв T
Зa piш:eнням Зaга.гr

фiнaнсoвoТ звiтнoстi Toвapиствa

ayдиTopсЬкy
(aуДитopськoТ фipми

У

ПopяДoк Пpoведенrrя
зaкoнoДaBсTвoм
якии нaДarТЬся

iз

ЗzlЛyЧеHняМ пpoфесiйнoгo ayДитopa

нe пoв'язaнoгo мaйнoвими iнтepесal\{и з Toвapиствoм Чи з йoгo УчaсникaМи y
зaкoнoДaвствoм Укpaiни. Bитpaти, пoв'язaнi з Пpoвeдeнням тaкoТ пepeвipки, несe

Пopядкy'
1'oвapиствo aбo

Збopiв Уuaсникiв, HaглядoвoТ Paди aбo нa виМoГy Учaсникa мorке бyти Пpoведeнo

У

якщo вiн е iнiцiaтopoм пepевipки.

ayдиTopcЬких пеpевipoк Дiяльнoстi

Ta звiтнoстi Toвapиствa

BсTaнoBЛЮeTЬся

3a пiдсyмкaми пpoBедення пepевipoк ayдиTop (ayдиr'opськa фipмa) склaдaе звiт,
пpoBеденHя пepевipки.

