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I. Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариство.
товАриство з оБмвжЕною вIдповtдАJIьнlстю "укрАТнськЕ зЕрно" (далi за

текстом - Товариство1 динамiчно впроваджус HoBi технологiТ та пiлвищус пролуктивнiсть
виробництва. Товариство продовжус успiшно займатись виробництвом комбiкормiв на

ДаВаЛЬНИЦЬКИХ yllroBtlx.

В чiлому керiвничтво позитивно оцiнюс розвизок аграрного ринку та впевнене в гiдному Micui
Товариства на ньому. Зважаючи на ризики та виклики. Товариство все ж плануе i в подальшому

розширювати ринки збуту продукцii та пiдвищувати r'i якiсть.

II. Iнформацiя про створення Товариства.
товАриство з оБмЕжЕнОЮ вIдпОвIдАЛьнlСТю "укрАiнськЕ зЕрно' створено
l4.07,1998 року вiдповiдно iз рiшенням засновникiв,

III. Звiт про корпоративне управлiння.
1. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння
Товариство в своiй дiяльностi не керусться власним корпоративним договором.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни. учасники Товариства не зобов'язанi

укладати корпоративний договiр, Мiж учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМВЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УKPAIHCbKE ЗЕРНО" корпоративний договiр не укладався. Посилання
на всю вiдповiдну iнформаLriю про практику корпоративного управлiння. застосовану понад
визначенi зalконодавством вимоги: лринципи корпоративного управлiння, що застосовуються
Товариством в своiй дiяльностi, визначенi чинним законодавс,гвом УкраТни та Статутом. Буль-яка
iнша практика корпоративного управл i н н я не застосовусться.

2. Iнформацiя щодо вiдхилень вй положень кодексу корпоративного управлiння
Iнформачiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного уrtравлiння не наводиться.

оскiльки Товариство не мае власного кодексу корлоративного управлiння. корпоративного

договору та не користу€ться кодексами корпоративного управлiння iнших пiлприсмств, установ,
органiзацiй.

3. Iнформацiя про загальнi збори учасникiв Товариства, шо були провеленi у 2019 poui:
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l Ns l 70l l9
вiд

17.01.20l9

l, Уюrасти .Щоговiр Поруки l Товариством з АКl{IОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
комЕРцIЙним БАНкоМ (ПРИВАТБАНК>, м iсцезнаходкення: 0l00l, м. Киiв,
вул.Грушевського.lfi кол в СЛРIlОУ l1360570 (далi - [lриватБанк ).



2. Укласти_ Щоговiр Поруки 2 Товариством з АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
КОМЕРЦlИНИМ БАНКОМ кПРИВАТБАНК>, мiсцезнаходження: 0 l 00 l, м. КиТв, вул.
Грушевського,l! код в СДРПОУ l4З60570 (,лалi - ПриватБанк).
3. надати повновlDfiення дирек,гору Бакупrу Сергiю Анатолiйовичу на пiдписання вiд
iMeHi Товариства необхiдних документiв д.ltя оформлення вiдповiдних договорis,
У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово),
повноваження наданi директору Товариства Бакуму Сергiю Анатолiйовичу цим
Протоколом зберiгають силу .лля новопризначеноi особи-керiвника.

2 }lъ 0506/19
вiд

05.06.20l9

l. Переобрати [ирек-гором Товариства на строк повноважень. встановлений Стат}том,
Бакума Сергiя AHaTo:r iйовича.

3 Ns 0l07 вiд
0l .07.2019

l. Надати директору Товариства з обмеженою вiдповiдал ьнiстю <YKpaiHcbKe зерно>
Бакуму Сергiю днатолiйовичу, поаноааження вiд iMeHi Товариства прийняти участь у
зборах учасникiв ТОВ кБожкiвський комбiкормовий завод> ( iдентифiкацiйний код
зl908692) та проголосувати з питаllь порядку денного. Надати повновa;кення на
п iдп исання необхiдних _toK\ MeHTiB,

4 Ns 0l/07-19
вiд 0l
липня 2019

l. Обрати представником трудового колективу Вараву Ларису АнатолiТвну.
2. Щоручити BapaBi Л.А, пiдписати вiд iMeHi трудового колективу Колективний
договiр на 20l9-2024 piK.
3. Прийняття Колекгивного договору на 20l9 - 2024 роки
4. Схвалити запропонований проект Колективного договору на 20l9-2024 роки;5. Заресструвати колективний логовiр вiдповiдно до чинного законодавства
УкраТни.

5 Ns 01-07/l9
вiд
01.07,20l9

l. Затвердити Статут Товариства у новiй релакцii.
2. ,,Щоручити директору Товариства Бакуму Сергiю Анатолiйовичу забезпечити
державну ресстрачiю Стаryry в новiй релакчii (особисто або через уповнов:Dкеного
представника на свiй розсул) у вiдповiлних державних органах,
2.5. .Щоручити директору. або уповноваженiй ним особi, бути представником вiд iMeHi
Товариства для здiйснення дерх(авноi ресстрацiТ вiдповiдних змiн в органах лержавноТ
влади/мiсцевого самоврядування, згiдно законолавства Украiни, а також надати згоду
дир€ктору видати уповноваженiй особi ловiренiсть.

6 Ns 22-0'7l19
Вiд

22,0,7,z0|9
2.

l. 3атвердити умови фiнансування за Договором про надання банкiвських послуг
м 28/20lб CORP вiд 03.1 1.20lб р.. lцо укладений мiж ПдТ кКРЕ,ЩI дГРIКоЛЬ
БАНК> та Товариством
Уповноважити директора 'ГОВ <YKpaittcbKe зерно) Бакума Сергiя
Анатолiйовича остаточно лоtодж)8ати 1мови Bcir .\год, договорiв з ПАТ
(КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК) та iншlих локументiв, укладати (пiдписувати)
вiдповiднi договори та додатковi угоди до з:вначеного(их) вище договору(iв) на

умовах, що не суперечитимуть цьому Про,гоколу, а також iHшi пов'язанi з'lx
оформленням та виконанням документи з правом самостiйно визначати iншi
умови на власн ий розсуд.

4. Iнформацiя про Загальнi збори учасникiв Товарис,|,ва та виконавчий орган
Товариства (одноособовий).

Вiдповiдно до чинноi редакцil' Статуту Товариства Загальнi збори учасникiв Товариства с
вищим органом управлiння Товариством. що може вирiшувати буль-якi питання дiяльностi
Товариства в межах компетенцii, визначеноi Стаr,у,гом Товариства ,la чинним законодавством
украiни, здiйснюс управлiння Товариством. а також кон гр(,lлlос та рег\,лlос дiяльнiсть flиректора
(виконавчого органу Товариства) (п. l9.2. С,гаr,уту),

Скликання i проведення загаJIьних зборiв учасникiв здiйснюсться в порядку, передбаченому
законодавством i Статутом Товариства, а саме (роздiл 20 Статуту):

Загальнi збори уrасникiв скликаюl ься:



- з iнiцiативи виконавчого органу Товаристваi
- на вимогу учасника або учасникiв Товариства. якi на день подання вимоги в сукупностi

володiють 10 або бiльше вiдсотками статутного капiталу Товариства.
Процедура скJIикання зборiв учасникiв Товариства включас: прийняття рiшення про

скликання. визначення порядку денного. повiдомлення учасникiв про скликання зборiв.
доповнення порядку денного вiдповiдно ло пропозичiй учасникiв. повiдомлення учасникiв про
змiни в порядку денному.

Загальнi збори уrасникiв скликаються виконавчим органом Товариства.
Рiчнi загальнi збори учасникiв скликаються проlягом шести мiсяцiв наступного за звiтним

року, якщо iнше не встановлено законом. !о порялку денного рiчних загальних зборiв уrасникiв
обов'язково вносяться питання про розполiл чистого прибутку товариства. про виплату дивiлендiв
та ix розмiр.

Вимога про скликання загмьних зборiв учасникiв подасться виконавчому органу Товариства
в письмовiй формi iз зазначенням запропонованого порядку ;]eHHoI,o. Вимога про скликання
зборiв, що подаеться учасником (учасниками). повин}iа пtiстити iнформацiю про розмiр часток у
статутному капiталi Товариства, що належать TaKo]\,ly учаснику (учасникам),

Виконавчий орган товариства повiдомляс про вiлмову в скликаннi загальних зборiв

учасника]й. якi вимагали скликання таких зборiв. письмово iз зазначенням причин вiдмови
протягом п'яти днiв з дати отримання вимоги вiд таких учасникiв Товариства,

Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити Bci необхiднi дii для скликання
загмьних зборiв учасникiв у строк не пiзнiше 20 днiв з дня отримання вимоги про проведення
таких зборiв.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного зага,.tьних зборiв

учасникiв особою, яка вимага€ скликання таких зборiв, виконавчий орган Товариства з власноi
iнiцiативи може включити до нього додатковi пи,lання,

Включення до порядку денного зборiв питань <рiзtlе>, <органiзачiйнi питанняD та iH., якi не
дають у{асникам змоги передбачити можливi рitltення зборiв з вiдповiдного питання, не

допуска€ться.
Виконавчий орган Товариства скликас зага..llьнi збори учасникiв шляхом надсилання

повiдомлення про це кожному учаснику Товариства. Повiдомлення про збори мас мiстити,
зокрема: повне найменування та мiсцезнаходження Товариства: дату, час iмiсце проведення
зборiвl перелiк питань. включених до порялк) денноlо: поря.]ок peccTpauiT tta збори i локументи.
необхiднi для peecTpauiT, час початку та закitlченrtя ресс,граrtii на збори. Повiдомлення може
мiстити й iншу iнформацiю вiдносно порядку скликання i проведення вiдповiдних зборiв, а також
документи, розгляд яких плану€ться здiйснити зборами або необхiднi для прийняття рiшень
зборами.

Загальнi збори уласникiв можуть прийняти рiшення з будь-якого питання без дотримання
вимог, встановлених Законом та статутом Товариства шоло порядку скликання загальних зборiв

учасникiв та щодо повiдомлень. якщо в таких загалыlих зборах учасникiв взяли участь Bci

учасники Товариства та Bci вони надали зголу на розглял таких питаIIь.

виконАвчиЙ оргдtл товлриствл (одноосl Бtl и Й) - .гlирЕ ктор
Виконавчим органом Товариства, який злiйснtос управлiння його поточною дiяльнiстю, е

.Щиректор (.Щиректор пiдприсмства). В своТй дiяльностi /{ирек,гор керусться дiючим
законодавством Украiни, Статутом, рiшеннями Загаlьних зборiв Учасlrикiв.

.Що компетенчiТ !иректора належить вирiшення Bcix пиl,ань. пов язаних з управлiнням
поточною дiяльнiстю Товариства. KpiM питань. що нмежать до виключноТ компетенцii загальних
зборiв учасникiв Товариства.

,Щиректор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв та органiзовус виконання ix
рiшень.



.Щиректор обираеться Зага:Iьними зборами Учасникiв Товариства зi строком повноважень,
визначеним Загапьними зборами Учасникiв Товариства. У випадку, якщо строк повноважень
Щиректора сплив, aце Загальними зборами учасникiв рitttення про переобрання .Щиректора не
прийняте, строк повноважень .Щиректора вважасться продовженим до обрання Загальними
зборами учасникiв нового .Щиректора Товариства.

.Щиректор Товариства е вищою посадовою особою Товариства. BiH вправi в рамках,
встановлених Статутом, без ловiреностi здiйснювати дii вiд iMeHi Товариства, уповноважений
керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з iншими
юридичними особами, вести переговори. укладати та пiдписувати уголи вiл iMeHi Товариства в
межах повноважень наданих йому Статутом.

.Щиректор - Бакум Сергiй Анатолiйович.
Вiдповiдно до протоколу Ne 0506/l9 вiд 05.06,2019 року загальних зборiв учасникiв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДГIОВIДАJIЬНIСТ'Ю (УКРАiНСЬКЕ ЗЕРНО), - переобрано
з 05.06.20l9 р. на посаду !иректора Товариства Бакума Сергiя Анатолiйовича (згоди посадовоТ
особи на розкриття iнформачii щодо паспортних даних не отримано). не володiс часткою в
стат}тному капiтыri Товариства. Особа обрана на посаду TepMiHoM на l piK. Посадова особа
вепогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не мас,

Виконавчий орган Товариства - директор в звiтному перiолi в повному обсязi виконав
покладенi на нього завдання.

IV. Перелiк учасникiв Товариства

лъ
п/п

Учаснlrк Po,rMip вклалу
в гриRtlях

Частка в статутному
капiталi 7u

l €сIпов Богдлн €вгЕнlLI()вич _]0 000,00 0,1

2. компАнIя ЕЙ.пl.кЕЙ.ю ФАЙнЕнс
лтд 29 970 000,00 99,9

всього 30 000 000.00 l00,00ul,

V. Порядок призндчення та звiльненпя посадовлlх осiб Товариства
Вiдповiдно до Статуту Товариства. одноосiбним виконавчим органом Товариства являсться

flиректор.
.Щиректор обирасться Загальними зборами Учасникiв Товариства зi строком повноважень,

визначеним Загальними зборами Учасникiв Товариства. У випадку, якщо строк повноважень

.Щиректора сплив, але Загальними зборами учасникiв рiшення про переобрання ,Щиректора не
прийняте, строк повноважень !иректора вважаеться продовженим ло обрання Загальними
зборами учасникiв нового,Щиректора Товариства.

[иректор приймаеться ва роботу за договором. !оговiр з.Г{иректором пiдпису€ться при
обраннi на посаду. Вiд iMeHi Товариства логовiр з лиректором пiдписус особа, уповноважена
зборами уrасникiв Товариства.

Повноваження !иректора можуть бути припиненi або BiH може бути тимчасово
вiдсторонений вiд виконання своТх повноважень лише шляхом обрання нового !иректора або
тимчасового виконувача його обов'язкiв. У разi припиrrенrlя повноважень.Щиректора Товариства
договiр з ним вважа€ться припиненим.

VI. Повновапсення посадових осiб Товариства



Вiдповiдно до чинноi редакцii Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, що
здiйснюс управлiння поточною дiяльнiстю Товариства с .Щиректор.

Повповаження [иректора Товариства вiдповiдно до роздiлу 24 Статуту Товариства:
.Щиректор Товариства мас наступнi повноваження:

- приймае на роботу та звiльняс спiвробiтникiв Товариства" за виключенням осiб, якi приймаються
на роботу рiшенням Зага,rьних зборiв учасникiв,
- Укладае вiд iMeHi Товариства госполарськi та труловi договори (контракти) та забезпечус ix
виконання. пiдписуе договори. рiшення про укладення яких прийняте Зага,lьними зборами
учасникiв.
- Розпоряджаеться майном Товариства в межах. встановлених Статутом та Загальними зборами
Учасникiв,
- Виносить на розгляд Зага,rьних зборiв Учасникiв питання про створення фiлiй, представництв,
дочiрнiх пiдприсмств, необхiдних для виконання Товариством свотх функrtiй.- Затверлжуе положення про пiдроздiли Товариства та iншi внутрiшнi документи Товариства,
визнача€ штатний розклад Товариства;
- Виконуе iншi дii в межах свого контракту в цiлях досягнення цiлей та задач Товариства.
- Призначае cBoiM наказом виконуючого обов'язки .Щиректора Товариства на TepMiH не бiльше 30
кzшендарЕих днiв в разi cBoei вiдсутностi в Товариствi.
- .Щиректор раз на piK полас Загальним зборам Учасникiв звiт про резуль,га ги дiяльностi Товариства
за минулий piK, а також план роботи на наступний piK.
-.Щиректорприймастьсянароботузадоговором.!оговiрз,Щиректоромпiдписуетьсяприобраннi
на посаду. Вiд iMeHi Товариства логовiр з директором пiдписус особа, уповноваrкена зборами
учасникiв Товариства.
- .Щиректор несе особисту вiдповi:ал ьн icTb за всю господарсько-економ iчну дiяльнiсть
Товариства, виробництво, зберiгання r,a збут продукuii.
!иректор зобов'язаний:
- здiйснювати загмьне керiвництво поточною дiяльнiстtо'['оварисr,ва;
- здiйснювати керiвництво розробкою i затверджувати поточнi плани дiяllьностi Товариства i
заходiв, необхiдних для ix виконання;
- органiзовувати проведення Загальних зборiв Учасникiв:
- виносити на затвердження Загальних зборiв Учасникiв рiчний звiт i ба,rанс Товариства;
- органiзовувати документообiг в Товариствi, його дочiрнiх пiдприсмствах та вiдокремлених
пiдроздiлах.

,Щиректор видае нак!ви та розпорядження, обов'язковi для виконання yciMa прачiвниками
Товариства.

Рiшення про надання згоди на вчинення IIравочиIlу. якщо BapTicTb майна, робiт або послуг,
що с предметом такого правочину. перевищус 50 Bi:coTKiB вартосгi чистих активiв товариства
станом на кiнець попереднього квартaцу. приймаються виклIочно Загацьними зборами учасникiв,

Вiд Товариства:
.Щиректор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНl

/Бакум С.А./


