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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення (далі за текстом – «Положення») визначає юридичний статус, порядок
управління і основні принципи ведення господарської діяльності Філії Приватного акціонерного
товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі за текстом – Філія), створеної, відповідно
до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Київська
кондитерська фабрика «Рошен», та затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» від 19.04.2017 р.
1.2. Філія входить до складу Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська
фабрика «Рошен» (далі за текстом – «Товариство») на правах структурної одиниці і діє на підставі
даного Положення.
1.3. Найменування Філії:
1.3.1. Повне найменування:
- Українською мовою: Філія Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська
фабрика «Рошен».
- Російською мовою: Филиал Частного акционерного общества «Киевская кондитерская
фабрика «Рошен».
- Англійською мовою: Branch of Private joint stock company «Kiev confectionery factory
«Roshen».
1.3.2. Скорочене найменування філії:
- Українською мовою: Філія ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».
- Російською мовою: Филиал ЧАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен».
- Англійською мовою: Branch of PrJSC «Kiev confectionery factory «Roshen».
1.4. Філія має право використовувати як повну, так і скорочену назви. Написання
найменування як великими, так і малими літерами є тотожним написанню офіційного найменування
Філії, за умови повного збігу всіх букв.
1.5. Місцезнаходження філії: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9.
1.6. Філія не є юридичною особою.
1.7. Філія як відокремлений структурний підрозділ Приватного акціонерного товариства
"Київська кондитерська фабрика «Рошен» діє від імені Приватного акціонерного товариства
"Київська кондитерська фабрика «Рошен» та в його інтересах.
1.8. В своїй діяльності Філія керується чинним законодавством України, Статутом,
внутрішніми розпорядчими актами Товариства та цим Положенням.
1.9. Філія має круглу печатку, кутовий штамп, бланки з ознакою Товариства і є
безбалансовою, облік веде Товариство. Філія має право на використання знаку для товарів і послуг
(логотипу) Товариства.
1.10. Для організації і ведення діяльності Філія за місцем її знаходження відкриває банківські
рахунки. Характер та обсяг операцій, які можуть проводиться за даними рахунками, визначається
цим Положенням та договором з банком.
1.11. Філія, в межах наданих Товариством повноважень та на підставі довіреності, яка
видається директору Філії, має право від імені Товариства укладати угоди (договори, контракти),
набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки. Від імені Товариства Філія
виступає в загальних та спеціалізованих місцевих, апеляційних судах, вищих загальних та
спеціалізованих судах, Верховному суді України та третейських судах.
1.12. Структура Філії затверджується Генеральним директором Товариства.
1.13. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим
Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.
Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності Філії є одержання прибутку від господарської діяльності. Філія має
право здійснювати будь-яку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.
2.2. Предметом діяльності Філії є:
2.2.1. Операції з нерухомим майном:
2.2.1.1. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна:
- багатоквартирними будівлями та житлом
- нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
- земельними ділянками
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2.2.1.2. Надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для
довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;
2.2.1.3. Агентства нерухомості:
- посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на
підставі фіксованих виплат або на контрактній основі;
- надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послуг і послуг з
оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або
наданням в оренду;
- послуги агентів умовного депонування;
2.2.1.4. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту:
- діяльність агентств зі стягування орендної плати;
2.2.1.5. Купівля та продаж власного нерухомого майна:
- багатоквартирних будівель і житла;
- нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і
торгових центрів;
- земельних ділянок;
- поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою.
2.2.2. Комплексне обслуговування об'єктів:
2.2.2.1.
Загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття,
забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги портьє, прання та суміжні
послуги допоміжного характеру;
2.2.2.2. Управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;
2.2.3. Загальне прибирання будинків
2.2.3.1.
Загальне (неспеціалізоване) прибирання всіх типів будівель, таких як: офіси,
будинки або квартири, фабрики, магазини, установи
2.2.3.2.
Загальне (неспеціалізоване) прибирання інших приміщень комерційного та
професійного призначення, а також багатоквартирних будівель
2.2.4. Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів:
2.2.4.1.
Зовнішнє прибирання всіх типів будівель, у т.ч. офісних будівель, фабрик,
магазинів, установ та інших виробничих приміщень, а також приміщень багатоквартирних
житлових будівель;
2.2.4.2.
Спеціалізоване чищення будівель, наприклад, чищення вікон, труб, камінів і
димарів, плит, печей, кремаційних печей, бойлерів, вентиляційних шахт і витяжних
пристроїв;
2.2.4.3.
Чищення промислового устаткування
2.2.4.4.
інші види чищення будівель і промислових об'єктів, не віднесені до інших
угруповань
2.2.5. Інші види діяльності із прибирання:
2.2.5.1. Чищення й обслуговування басейнів
2.2.5.2. Прибирання потягів, автобусів, літаків тощо
2.2.5.3. Очищення внутрішньої частини автоцистерн і трюмів морських танкерів
2.2.5.4.
Діяльність із дезінфекції та проведення ліквідаційних заходів (знищення
комах, гризунів та інших шкідників);
2.2.5.5.
Миття пляшок;
2.2.5.6.
Підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском;
2.2.5.7.
Інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань
2.2.5.8.
Прокат пересувних туалетів
2.2.6. Зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у
т.ч. штукатурне ліплення.
2.2.7. Укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:
керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін, установлення
керамічних печей;
паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів;
ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог;
покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит;
шпалер.
2.2.8. Малярні роботи та скління:
2.2.8.1. Фарбування будівель зовні та всередині;
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2.2.8.2. Фарбування інженерних споруд;
2.2.8.3. Установлення скла, дзеркал тощо.
2.2.9. Інші роботи із завершення будівництва:
2.2.9.1. Прибирання нових будівель після завершення їх будівництва;
2.2.9.2. Інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань
2.2.10. Установлення столярних виробів:
2.2.10.1. Установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і
віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів
2.2.10.2. Установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів,
пристосовань для підприємств торгівлі тощо;
2.2.10.3. Внутрішнє оздоблення інтер'єру: улаштування стель, пересувних перегородок
тощо.
2.2.11. Збирання безпечних відходів:
2.2.11.1. Збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх
накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо та змішаних відновлюваних
матеріалів;
2.2.11.2. Збирання матеріалів, придатних для вторинного використання;
2.2.11.3. Збирання сміття з урн у громадських місцях;
2.2.11.4. Збирання будівельних відходів та відходів розбирання будівель;
2.2.11.5. Збирання та видалення сміття, такого як щітки та щебінь
2.2.11.6. Збирання відходів текстильного виробництва
2.2.11.7. Діяльність з вивезення безпечних відходів у місця їх перероблення
2.2.12. Оброблення та видалення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх
утилізацією:
2.2.12.1.
Експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів;
2.2.12.2.
Видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з
одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших
побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування;
2.2.12.3.
Оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації
2.2.13. Надання ландшафтних послуг:
2.2.13.1.
Садіння, догляд і обслуговування: парків та садів, приватних і громадських
будівель, громадських і напівгромадських будівель (шкіл, лікарень, адміністративних
будівель, церков тощо), муніципальних площ (парків, озеленених територій, цвинтарів
тощо), узбіччя (доріг, залізничних і трамвайних шляхів, водних шляхів, портів),
промислових і комерційних будівель;
2.2.13.2.
Рослини для: будинків (садів на дахах будинків, озеленення будинків зовні та
всередині), спортивних майданчиків (футбольних полів, майданчиків для ігор у гольф
тощо), ігрових майданчиків, галявин для приймання сонячних ванн та інших місць
відпочинку, водних об'єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів,
канав, систем стічних вод від зрошення рослин);
2.2.13.3.
Рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості;
2.2.13.4.
Збереження ландшафту та догляд за ним.
2.2.14. Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку:
надання в прокат будь-яких виробів для домашніх господарств і підприємств (крім
товарів для спорту та відпочинку):
текстилю, одягу та взуття
меблів, кераміки та скла, кухонного та столового посуду, електричних приладів і
домашнього начиння
ювелірних виробів, музичних інструментів, предметів декору та костюмів
книг, журналів
машин і устатковання, що їх використовують у некомерційних цілях, наприклад, для
ремонту будинку
квітів і рослин
електронного устатковання для домашнього користування
2.2.15. Надання в оренду будівельних машин і устатковання.
2.2.16. Надання оренду й операційний лізинг офісних машин і устатковання без
обслуговуючого персоналу:
комп'ютерів і периферійного устатковання;
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копіювальних апаратів, друкарських машинок і машин для електронного оброблення
текстів;
бухгалтерських машин і устатковання: касових апаратів, електронних калькуляторів
тощо;
офісних меблів.
2.2.17. Надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устатковання без оператора, що
їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби:
двигунів і турбін;
верстатів;
добувного та нафтового устатковання;
професійного радіоустатковання, телевізійного та телекомунікаційного устатковання;
устатковання для виробництва кінофільмів;
контрольного та вимірювального устатковання;
проектування машинобудування, промислового будівництва.
2.2.17.1.
Надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних
транспортних засобів) без водіїв:
мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо;
залізничного транспорту.
2.2.17.2.
Надання в оренду:
приміщень або офісних контейнерів;
тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу);
контейнерів;
піддонів.
2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть бути здійснені лише при наявності
спеціального дозволу (ліцензії), отриманого в установленому законодавством порядку.
2.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці та іншої
конфіденційної інформації, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт
порядку, та за наявності у них документів відповідної форми. Захист Товариством державної
таємниці, конфіденційну інформацію здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про
державну таємницю", «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів України.
2.5. Виробнича діяльність Філії здійснюється при дотриманні вимог чинного законодавства
України, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного
середовища.
Стаття 3. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ФІЛІЇ
3.1. Філія в межах наданих повноважень, в порядку передбаченому внутрішніми
розпорядчими документами Товариства, за погодженням та/або відповідно до довіреності Товариства
має право:
1) укладати та виконувати господарські договори в тому числі: купівлі-продажу, оренди,
найму, позички, підряду, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та
технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування,
доручення, комісії, позики, банківського вкладу, комерційної концесії, про використання об'єктів
промислової (інтелектуальної) власності, договори на передачу права подачі заявки та одержання
патенту на об’єкти промислової власності між авторами винаходу (корисної моделі) та Товариством;
про виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських робіт;
2) на підставі довіреності Товариства здійснювати спільну господарську діяльність з
українськими та іноземними підприємствами і організаціями для досягнення спільної мети, на основі
об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників;
3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з будь-яких видів робіт та послуг, а також
проводити митні операції, що не заборонені чинним законодавством України, відповідно до Статуту
Товариства та цього Положення;
4) здійснювати реєстрацію і зняття з обліку транспортних засобів в Державтоінспекції МВС
України за місцезнаходженням автогосподарств у відповідності до розпоряджень Товариства як
юридичної особи;
5) самостійно отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню;
6) вимагати відшкодування збитків заподіяних сторонніми організаціями та третіми особами;
7) на підставі довіреності Товариства вести претензійно-позовну роботу;
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8) користуватися і розпоряджатися закріпленим за Філією майном, згідно з законодавством
України, Статутом Товариства та цим Положенням .
9) використовувати банківські рахунки для здійснення своєї діяльності;
10) самостійно, з урахуванням планів Товариства, планувати свою діяльність та визначати
перспективи свого розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги, що виконуються, та
граничного рівня витрат, що доводиться йому Дирекцією Товариства;
11) інші права відповідно до розпоряджень та доручень Товариства.
3.2. Філія зобов'язана:
1) діяти в інтересах Товариства, сприяти розвитку Товариства;
2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства і цього
Положення;
3) виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, накази і
розпорядження Генерального директора Товариства та членів Дирекції, прийнятих в межах їх
компетенції і повноважень, наданих чинним законодавством України та Статутом Товариства;
4) виконувати в першочерговому порядку роботи, які мають пріоритетне значення для
Товариства, надавати різноманітні послуги (виконувати роботи) іншим структурним одиницям та
підрозділам Товариства;
5) здійснювати оплату праці працівників Філії;
6) виконувати інші обов’язки відповідно до розпоряджень та доручень Товариства.
Стаття 4. МАЙНО І КОШТИ
4.1. Філія за рахунок майна Товариства наділяється основними засобами і обіговими коштами,
необхідними для здійснення його діяльності. Майно, закріплене Товариством за Філією,
використовується Філією в межах наданих Товариством повноважень. Зазначене майно є невід'ємною
частиною статутного капіталу Товариства.
4.2. Філія в межах своїх повноважень здійснює користування та розпорядження:
1) коштами та майном, яке надане йому Товариством;
2) коштами, майном, продукцією, які придбані або вироблені в результаті його господарської
діяльності та/або отриманих прибутків;
3) іншим майном, яке набуте на підставах, що не заборонені законодавством України.
4.3. Філія здійснює користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї
діяльності, згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.
4.4. Майно Філії відображається є складовою частиною загального балансу Товариства.
4.5. Майно закріплене за Філією, може бути передане іншим структурним одиницям
Товариства або фізичним чи юридичним особам в оренду.
Стаття 5. ВЗАЄМНІ ЗОБОВЯЗАННЯ ФІЛІЇ ТА ТОВАРИСТВА
5.1. Філія підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності Товариству.
5.2. Після реєстрації філії Товариство має право наділити філію майном та обіговими
коштами.
5.3. Майно придбане Філією є власністю Товариства.
5.4. Перевірки діяльності Філії за окремими напрямками можуть здійснювати відповідні
функціональні підрозділи Товариства на підставі наказу Генерального директора Товариства.
Стаття 6. ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Філія здійснює фінансово-господарську діяльність на умовах, які визначаються
Товариством і визначаються в даному Положенні та довіреності, яка видається директору Філії.
6.2. Фінансово-господарська діяльність Філії здійснюється відповідно до виробничих завдань
і бюджету виробничо-господарської діяльності Товариства, які затверджуються Товариством.
6.3. Фінансування діяльності Філії здійснюється Товариством відповідно до складеного та
затвердженого в установленому порядку кошторису. Фінансування Товариством соціального та
технічного розвитку Філії проводиться згідно із затвердженими Товариством програмами.
6.4. Філія щорічно розробляє не пізніше, ніж за три місяці до початку фінансового року та
погоджує з фінансово-економічними службами та виробничими підрозділами Товариства техніко6

економічні показники фінансово-господарської діяльності на наступний рік. Форма плану, обсяг
показників і нормативів та порядок узгодження визначаються Генеральним директором Товариства.
Коригування плану може проводиться в разі змін умов фінансово-господарської діяльності.
6.5. Право розпоряджатися прибутком від діяльності Філії належить Товариству.
6.6. Відшкодування збитків Філії здійснюється на підставі рішення Наглядової ради
Товариства.
6.7. Фінансування діяльності Філії здійснюється на підставі і в межах бюджету (кошторису),
затвердженого Генеральним директором Товариства.
6.8. Для організації ведення фінансово-господарської діяльності Філії за місцем її
знаходження відкриваюся рахунки в банківських установах.
6.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії здійснюється ревізійною комісією
Товариства.
6.9.1. Ревізійна комісія Товариства перевіряє дотримання Філією законодавчих та інших актів,
що регулюють її діяльність.
6.9.2. Ревізійна комісія Товариства подає загальним зборам акціонерів, іншим органам та
посадовим особам Товариства звіти про проведені перевірки, що супроводжуються у необхідних
випадках рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.
6.9.3. Ревізія діяльності Філії проводиться за планом, затвердженим ревізійною комісією
Товариства, але не рідше одного разу на рік.
6.9.4. Ревізійна комісія може проводити позапланові ревізії діяльності Філії згідно зі Статутом
Товариства.
6.9.5. Для здійснення своєї діяльності ревізійна комісія Товариства користується правом
доступу до всієї комерційної та фінансової документації Філії. Документи, що містять відомості,
віднесені до державної таємниці, надаються Ревізійній комісії за наявності у її членів відповідної
форми допуску до державної таємниці.
Доступ представників державних органів, які здійснюють контрольно-ревізійні та наглядові
функції до відомостей, що становлять державну таємницю, надається у спеціально визначеному
порядку у відповідності до чинного законодавства України.
6.10. Крім ревізійної комісії Товариства контроль фінансово-господарської діяльності Філії
можуть здійснювати уповноважені структурні підрозділи Товариства за дорученням Генерального
директора Товариства.
Стаття 7. УПРАВЛІННЯ
7.1. Керівництво Філією відповідно до Статуту Товариства та цього Положення здійснюється
Директором, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Наглядової ради за
поданням Генерального директора Товариства. На посаду Директора Філії призначається особа громадянин України.
Генеральний директор Товариства за поданням Директора Філії призначає на посаду та
звільняє з посади заступників директора Філії та головного інженера (у разі наявності).
Посадовий оклад Директора Філії встановлюється Генеральним директором Товариства.
7.2. Директор Філії здійснює оперативне керівництво діяльністю Філії та наділяється
відповідно до чинного законодавства України всіма необхідними повноваженнями для виконання
своїх функціональних обов'язків. Директор Філії здійснює свою діяльність у відповідності до чинного
законодавства України, Статуту Товариства і цього Положення.
7.3. На виконання рішень Товариства, а також в процесі господарської діяльності Директор
Філії видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання всіма
працівниками Філії.
7.4. Директор Філії виконує обов'язки на підставі довіреності, у якій визначаються межі
повноважень по управлінню майном Філії, а також обсяг його повноважень щодо укладання від імені
Товариства угод та здійснення інших юридичних дій.
7.5. Директор Філії, відповідно до виданої довіреності, має право:
- діяти від імені Філії, представляти її в установах, організаціях та підприємствах, як на
території України так і за кордоном;
- здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти в межах своїх повноважень, видавати
довіреності, відкривати в банках поточні та інші рахунки Філії;
- Наглядова рада Товариства попередньо розглядає і погоджує умови господарських угод,
укладених Філією, що віднесені чинним законодавством України до значних правочинів;
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- приймати та звільняти працівників Філії, з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 7.1. цього
Положення;
- подавати на розгляд органів та посадових осіб Товариства фінансові та інші документи;
- розпоряджатись майном Філії, включаючи грошові кошти, в межах, встановлених цим
Положенням, Статутом Товариства, рішенням відповідних органів Товариства та виданою
довіреністю;
- здійснювати оперативне управління діяльністю Філії;
- накладати на працівників Філії стягнення та заходи заохочення;
- за попереднім письмовим погодженням Товариства укладає господарські угоди,
зовнішньоекономічні угоди, угоди про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних
засобів Філії, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також кредитні
договори та договори позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути
передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики;
- за попереднім письмовим погодженням Товариства укладає договори на придбання
основних засобів (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо);
- видавати накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії;
- приймати рішення про відрядження в межах України та за кордон працівників Філії;
- затверджувати, відповідно до визначених Товариством тарифних сіток і схем посадових
окладів, розміри оплати праці працівників Філії;
- затверджувати посадові інструкції працівників;
- затверджувати внутрішні документи, що регулюють діяльність Філії;
- виносити на розгляд органів та посадових осіб Товариства питання, пов'язані з діяльністю
Філії;
- вирішувати всі інші питання діяльності Філії, які необхідні для досягнення мети та цілей
діяльності Товариства.
7.5. Директор Філії несе персональну відповідальність за:
- реалізацію всіх планів діяльності Філії, затверджених органами та посадовими особами
Товариства, а також за виконання всіх інших рішень щодо Філії;
- виконання наказів, розпоряджень та вказівок органів та посадових осіб Товариства, які
стосуються діяльності Філії;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи персоналу Філії відповідно до чинного
законодавства України;
- подання на розгляд посадових осіб та органів Товариства фінансових та інших документів,
їх достовірність та відповідність чинному законодавству України.
7.6. Директор Філії організує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну
підготовку.
7.7. Директор Філії може бути звільнений з посади рішенням Наглядової ради за поданням
Генерального директора Товариства до закінчення строку повноважень з підстав, передбачених
чинним законодавством України.
7.8. Директор Філії, вступаючи в договірні відносини з третіми особами, зобов'язаний
пред'являти для ознайомлення довіреність на право здійснення юридичних дій від імені Товариства.
7.9. Правочин, вчинений Директором Філії з перевищенням повноважень, створює, змінює,
припиняє цивільні права та обов'язки для Філії чи Товариства, виключно у випадку наступного
схвалення правочину у відповідності до вимог Статуту Товариства.
В іншому разі такий правочин є недійсним (нікчемним) з моменту його укладення згідно з
чинним законодавством України, визнання його недійсним в судовому порядку не потребується.
7.10. До Директора Філії, який неналежно виконує свої обов'язки Наглядова рада Товариства
за поданням Генерального директора Товариства може застосувати стягнення за порушення трудової
дисципліни, згідно з чинним законодавством України.
Стаття 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФІЛІЇ
8.1. Трудовий колектив Філії складається з осіб, які своєю працею беруть участь в його
діяльності на основі трудових договорів, угод, а також інших форм, що регулюють трудові відносини
працівника з структурною одиницею Товариства.
8.2. Філія має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на
засадах угоди та визначати умови такого співробітництва в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
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8.3. Трудовий колектив Філії формується шляхом укладення безстрокових та строкових
трудових договорів та угод, які підписуються Директором Філії, а в разі його відсутності,
виконуючим обов'язки Директора Філії.
8.4. Мінімальний розмір заробітної плати членів трудового колективу Філії не може бути
меншим розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.
Система оплати праці членів трудового колективу Філії визначається чинним законодавством та
внутрішніми документами Товариства.
8.5. Відповідно до Статуту Товариства штатний розклад Філії затверджує Генеральний
директор Товариства.
8.6. Взаємовідносини адміністрації Товариства та трудового колективу Філії встановлюються
керівництвом Філії відповідно до умов Колективного договору.
8.7. Організація охорони праці у Філії здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України.
Стаття 9. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ФІЛІЇ
9.1. Реорганізація і ліквідація Філії здійснюються в порядку, передбаченому чинним
законодавством України та Статутом Товариства.
9.2. Реорганізація Філії може здійснюватися шляхом злиття, перетворення, виділення, поділу,
приєднання структурних одиниць до інших відокремлених підрозділів Товариства, а також створення
на базі Філії дочірнього підприємства.
9.3. Реорганізація та ліквідація Філії здійснюється на підставі рішення Наглядової ради
Товариства у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства
неефективним або недоцільним.
9.4. Питання створення, реорганізації і ліквідації Філії не врегульовані цим Положенням,
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.
Стаття 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ
10.1. Будь-які зміни до Положення вносяться за рішенням Наглядової Ради. Таке рішення
оформляється протоколом Наглядової Ради, до якого додаються зміни до Положення або нова
редакція Положення.
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