
Доклад 
Изменения и дополнения Устава АО «МОТОР СИЧ», 

организационной структуры Общества 
 

Рабочая группа по рассмотрению предложений об изменениях Устава 

АО  «МОТОР СИЧ» и организационной структуры Общества оценила как 

целесообразные и считает необходимым внести в Устав Общества следующие 

изменения: 

1. На титульном листе в словосочетании «Затверджено загальними зборами 

акціонерів», в п.4.16, в пп.1 п.5.2, в абз.2 п.9.1, п.9.2, п.9.2.1, в абз.1 п.9.2.2, в абз.1 

п.9.2.4, п.9.2.5, в абз.1 п.9.2.6, в абз.2 и 3 п.9.3.1, в пп.13 п.9.3.2, в абз.1 п.9.3.3, в 

п.9.3.6, в абз.2 п.9.4.1, в п.9.4.6, 9.4.18, в абз.3 п.9.5.1, в п.9.5.4, в абз.2 п.9.5.8, в 

п.9.5.9, в абз.2 п.10.2, в п.11.3, п.14.1, п.14.2 словосочетание «загальні збори 

акціонерів» заменить на «загальні збори» во всех падежах. 

2. В пункте 1.2, в абзаце 2 пункта 6.4, в абзаце 2 пункта 9.2.6, в пункте 11.4  

слово «Державної» заменить на «Національної» во всех падежах. 

3. Пункт 3.2.90 изложить в новой редакции: 

«3.2.90 підготовка персоналу, професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації та інша навчально-методична діяльність;» 

4. Раздел 4 Устава дополнить новыми пунктами: 

«4.24 Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства 

та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх 

права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій». 

«4.25 Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть 

ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм 

акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх 

права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами». 

«4.26 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм 

майном». 

5. Раздел 6 Устава дополнить новыми пунктами: 

«6.6 Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним 

законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають 



цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства 

та внутрішніх документів Товариства.»; 

«6.7 Наслідком невиконання зобов’язань по викупу акцій є право акціонера-

продавця акцій відмови від продажу, а також зобов’язання Товариства 

відшкодувати завдані акціонерові збитки в порядку, передбаченому 

законодавством. Кожен із акціонерів має право оскаржити бездіяльність 

Товариства у спосіб, передбачений законодавством України.» 

6. Пункт 8.2 раздела 8 после слов «простою більшістю голосів» добавить 

слово «акціонерів». 

7. Пункт 8.6 раздела 8 словосочетание «Для виплати…» заменить на «Для 

кожної виплати…». 

8. Название раздела 9 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА» заменить на 

«ОРГАНИ ТОВАРИСТВА». 

Пункт 9.1 раздела 9 изложить в редакции: 

«9.1 Органами Товариства є: 

– загальні збори – вищий орган; 

– наглядова рада – контролюючий та регулюючий орган; 

– рада директорів – виконавчий орган; 

– ревізійна комісія – контрольний орган.» 

9. Пункт  9.2.1 Раздела 9 изложить в редакции: 

«9.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть 

вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.» 

10. В пункте 9.2.8 раздела 9 словосочетание «Порядок проведення загальних 

зборів» заменить на «Порядок скликання та проведення загальних зборів». 

Предложений по изменению организационной структуры Общества не 

поступило. Прошу указанные изменения и дополнения Устава утвердить. 

 


