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PoЗДIЛ 1. ЗAгAЛЬIII IIoЛo)ItЕIIHЯ

Cтаття 1. Загaльнi пoлоrкення
1.Це Пoлoження e внyтpirшнiм .цoкyN,lеI{ToМ ToBapисTBa, Щo бiльIш .цеTaJIЬII9

pеГЛaМеI{Tyr IIиTaI{ня cTBopення, poбoти Ta ПpиIIинеI{ня ПoBнoBaх{еI{Ь I]aгЛяДoво\ paди,
пopiвнянo зi стaтyтoм aкцioнеpнoгo ToBapисTBa.

2.Полoження r aкToМ BиЩoгo opГaнy ToBapисTBa * зaгaJTЬних збopiв aкцioнеpiв, тa
пiдлягaе BикoI{aнню всiмa aкцioнеpaми ToBapисTBa.

PoЗДIЛ 2.

сTBOPЕнI{я нAгЛяДoBoi PAДи

Cтaття 2.Пpaвовий стaryс Ta oсIIoBнi зaвдaння
1.oснoвниМи зaBДaнI{яМи l{aгляДoвоТ paди с сщaтегiuне кеpiвниЦTBo ToBapисTBoМ Ta

сфективний нaгляд зa Дiяльнiстrо пpaвлiння.
2.HaгляДoBa paДa € opГal{oМ, щo здiйснIo€ зaхисT IIpaB aкцioнеpiв, i в Мехtaх

кoМПеTеIlцii, визнauеноi зaкoнoм, сTaTyToМ Ta ЦиМ ПoложенняМ' кoнTpoЛIoе Ta pеГyЛIoс
Дiяльнiсть пpaвлiння ToBapисTBa.

Стaття 3. Cтpок ПoBIIoBa}I(rнь Ta скЛaД
1.HaглядoвapaДa сTBopIоеTься y кiлькостi 5 осiб.
2.Cтpок пoBнoBa}кеtIЬ IIaГJUIДoвoi paди склaДaе Tpи poки.

Cтaття 4. Пopядoк oбpaння гoЛoви тa.rленiв paди
1.Головorо Ta члеIIaМи IIaГля.цoBoТ paди oбиparoться фiзиuнi oсoби тa/aбo ropидиvнi

oсoби - aкцioнеpи.
2.Члeни IIaГЛяДoBoТ paди oбиparоться зaГaлЬI{ими збopaми aкцiонеpiв IпЛяХoМ

'; j.itiyЛяTиBI{oгo ГoЛoсyBaIrIIя.
3.Гoловa I{aгJUIДoBoi paди oбиpaсться чЛе}IaМи IIaГЛя.цoBoI paди нa ПеpilIoмy iТ

зaсiДaннi ПpoсTolo бiльIпiсть гoлoсiв.

Cтaття 5. oбов'язкoвiсть yкЛaДallня цивiльнo-ПpaвoBl{х yгoД
1.З голoвo}o Ta ЧЛеIIaМи I{aгЛя.цовоТ paДи yкЛaДalоTься цивiльнo-пpaвoвi .цoгoвopи,

oбов'язкoвиМи yМoBaМи яких r:
- IIpaBa тa oбoв'язки чJIеI{a I{aгЛя.цoвoТ paди;
- IlopяДoк зДiйснення повнijвa)кенЬ ЧЛеIIoМ нaГЛЯ.цoвоi paди;
- вiдпoвiдaльнiсть Зa ПopyIIIенIrя yМoB дoГoвopy, зoкpеМa Зa I{еBикoнaнI{я, aбo

IIrI{aJIежIlе BикoI{aннЯ своix oбов'язкiв, IIеprBищеI{ня ПoBIIoBaжlIIЬ' BиЗI{aчеIIих
ДoГoBopоМ' сTaTyToМ ToBapисTBa Ta ЧинниМ ЗaкoIIoДaBсTBoМ;

- }ъ{oBи пpo poзмip Ta пopЯДoк oПЛaTи IIoсЛyг членa нaГля.цoвoТ paди;
- обстaвиIIи' щo зyМoBЛIoIoTЬ IIpипиI{еI{IIя ПoBIIoBaхtеIIЬ члoнa IIaгJUIДoBoТ paди тa

Пpи ПиtlеIl Hя дii догoвopy;
- сTpoк дii догoвopy.

У дoгoвopi моlке бyти пepедбaненa мoжливiстЬ сПЛaTи ToBapисTBoм зa членiв
нaГЛяДoBoi paди внескiв I{a зaгaJlЬ}looбoв,язкoBе Деp)кaBlrе пенсiйне сTpaхyBaння.
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2.Умoви дoгoвоpiв, щo yкЛaДaloTЬся З ГoЛoBolo Ta члеI{aМи нaГJU{ДoBoi paди
зaTBеpДI(yIoTЬся зaГaJTьIlиМи збopaми aкцiонеpiв.

3.Biд iменi ToBapиcTBa зaзнaченi ДoГoBopи пiдписyс ГoЛoBa пpaвлiння, a в paзi йогo
вiдсyтностi, uи пpи нaявнoстi iнIпиx oбстaвин _ осoбa, щo BизIlaЧенa pirшенняМ зaгu}ЛьI{иХ
збopiв.

4.B paзi ПpиПинrння ПoBI{oBaжеIIЬ гoЛoви aбo членiв l{aГЛяДoBoТ paди IIpиIlиIlясTЬся
й .цiя .цoговоpiв з I{иМи.

Cтaття б. Пеpедaння ПoBIIoBa)кень. Moмент дiйснoстi ПoBIIoBa}кеtIь
1.Гoлoвa Ta чЛеIlи I{aГJUtДoBoipaди I{е Мo)к}"TЬ пrpеДaBaTи свoi повнoBaженIlЯ iнIпим

oсoбaм, кpiм .rленa IIaГЛJIДoBoТ paди - Iopи.цичнoТ oсoби - aкцioнеpa.
2.ПoвновaжеIlнЯ ГoЛoBи Ta членa нaГляДoBoТ paди дiйснi з МoМеIITy йoгo oбpaння

зaГaЛЬI{иМи збopaми.

PoЗДIЛ 3'
OC}IOBIII ЗABДAHнЯ' кOMПETЕнцIЯ, oБoB'яЗки TA ПPABA

Стaття 7. OбмежеIIIIя Ta oбoв'язки
1.Гoлoвa Ta чЛrIIи IIaгЛJ{.цoBoТ paди не МoяtyTЬ бyти oднoчaсно гoЛoBoтo пpaвлiння,

ЧЛrIIoM пpaвлiння, ГoЛoBolo pевiзiйнoi кoмiсiТ, члrнoM pевiзiйнoТ кoмiсiТ ToBapисTBa.
2.Члeни I{aГЛя.цoBoi paди зoбoв, язaнi :

- дoбpосoвiснo сTaBиTисЬ дo свoiх oбoв'язкiв;
. ДoТpиМyBaTисЬ ЛoяЛЬHoсTi пo вiдношrеHHЮ Дo ToBapисTBa:
. I{е poзГoЛolllyвaти iнсaй.цеpсЬкy тa комеpЦiйнy iнфоpмaцiro.

Cтaття 8. Oсновнi зaвдaння
1.oснoвниМи ЗaBДaI{IIяMи l{aгЛя,цoвoТ pa.ци с:

- IIrpеГлЯД Ta cПpяМyBaнI{Я кopПopaтивнoТ стpaтегiТ, oсI{oBHих плaнiв дiй,
пoлiтики yпpaвлiння pиЗикaМи' piuниx бroдхrетiв Ta бiзнес-плaнiв,
здiйснення нaГЛяДy зa Bикoнaнням плaнiв тa poботоro ToBapисTBa, a Taкo)к
кol{TpoЛЬ Зa осIIoBIIиМи BиTpaTaМ и rtprтдбaнI{я Ta Пpo.цa)I(y ;

- пiдбip кЛIoЧoBиx yпpaвлiнських кaдpiв, ПpизI{aЧеIlня iм BиI{aГopoДи,
зДiйснення IIaгЛя.цy зa Тx Дiяльнiсттo i, в paзi необxi.цностi, звiльнення iх з
IIoсaДи;

- вi.цотежеI{I{я Ta вpеГyлIoBaI{Hя ПoTенцiйних кoнфлiктiв iнтеpесiв членiв
IIaГЛЯ.цoBoТ paди, членiв пpaвлiння тa aкцioнеpiв, вклrоualoЧи нецiльoве
BикopиcTaння aктивiB ToBapисTBa Ta злоBжиBaIIIIя пiД чaс yкЛaДal{I{я yГoД
з oсобaми' щo ПoB'яЗaнi з тoвapисTBoM;

- зaбезпечrнIIя ПpaBиЛЬIloстi оистеми б1xгa;rтеpсЬкoГo oблiкy тa фiнaнсoвоi
звiтностi ToBapиcTBa' BкЛIочaIoчи ПpoBеДеIlIIя I{еЗaлr)IGIих ay.циTopсЬкиХ
пеpевipок, a Taко}к сTBopенI{я неqбxi,цнoТ системи кoI{TpoЛIo, ЗoкprМa
cисTеМи мoнiтopингy pизикiв. фiнaнсoвoгo кoнTpoЛIo Ta кoI{TpoлIo Зa
.цoTpиМaI{шIМ зaкoI{oДaBсTBa;

- вiдстеlкення ефективнoстi ПpaкTики yпpaвлiння B ToBapиcTBi, Тa, в paзi



нroбХiДнoсTi, Bнесення Дo неi змiн;
- кoIITpoлЬ зa IlpoцесoМ poзкpИTIЯTa IIOIIIиpеI{I{я iнфopмaцiТ.

Cтaття 9. Кoмпетeнцiя
1. .{o кoмпетeнцii l{aгЛяДoBoi paди вiднoсяться нaстyпнi пиTaI{I{я:
BизI{aчеI{I{я пpiopитеTIIиХ llaПpямкiв Дiяльнoотi ToBapиcTBa;
зaTBrp.цжrI{нЯ pинкoвoТ вapтoстi aкцiй, щo poзмiщ1тoться, Ta aкцiй BЛaснoГo
BиПyскy' BикyПЛениХ ToBapисTBoМ' щo вiдuyжyloться;
ЗaTBеp.цxtеI{ня pиI{кoвоТ вapтостi мaйнa, яке BI{oсиTЬсЯ B oПЛaTY зa aкшii. якi
poзмiщyroTЬся ToBaрисTBoМ;
пpийняття pirпeння пpo poзмiщення облiгaцiй, кpiм випaдкiв, BсTaI{oBЛених
ЗaкoIIoМ;
зaTвеp.Щкення oцiнки BиМoГ Дo ToBapиствa, якi BиIIикЛи дo poзмiщення цiнниx
пaпеpiв i якими oIIЛaчyIoTЬся цiннi пarrеpи ToBapиcTBa;
IIpизIIaЧення кеpiвникiв фiлiй Ta ПpеДcTaBIIицTB;
BсTaнoBлеIII{я ДaTИ скJIaДеHня пеpелiкy oсiб, якi
ДивiДенДiв' Ilopя.цкy Ta сTpoкy iх виплaти;
BсTaIIoBЛеIIHЯ ДaTИ скЛaДaнHя пеpелiкy aкцioнеpiв,
г{aсTЬ y ЗaГirЛЬIlих збopaх aкцioнеpiв;
ПoIlеprДн€ ЗaTBеp.ЩкеI{IIЯ пopяДкy .цrнI{oгo ЗaГaЛЬHиx збopiв, кpiм випaдкiв ik
cкЛикaIIIlя aкцiонеpaми;
лpийняття piIпення пpо BклIоЧеI{I{я пpoпoзицiй .цo ПopЯДкy .цеIIIIoгo ЗaгaЛЬних
збоpiв;
BизHaченI{я ocoби, щo гoЛoBy€ IIa зaГaлЬниx збopaх aкцioнеpiв;
tIpизI{aЧеI{I{Я pеrсTpaцiйноТ кoмiсii ;

зaTBеp.ц}кення фоpми Ta TексTy бтoлетеня ДЛя ГoЛoсyBal{ня;
пpиiаrlяття pitпення tlpo скЛикaI{I{я piuниx Ta ПoзaЧеpгoBих зaГaЛЬних збopiв
aкuiонеpiв:
пpийняття pitпення I]po ДoПoBI{еIIIIя ПopяДкy ДrнI{oГo ПoзaчrpГoBих зaгaЛЬI{их
збopiв aкцioнеpiв, рiтпення Пpo скJIикaнI{Я якиx пpийнято нaГляJIoBoIo paДolо;
прийняття pirпення Пpo скЛикaнIlя IIoзaчеpГoBих зaГaЛЬIIих збopiв aкцioнеpiв з
писЬМoBиМ .пoвi.цoмленням aкцioнеpiв не пiзнiIпе, нiж зa 15 днiв до дaти iх
IIpoBrДrI{ня, з позбaBЛеIlIIЯМ aкцioнеpiв IIpaBa B}IoсиTи пpoпозицiТ дo поpядкy
.цеI{I{oГo;
зaTBеpДх{еIIЕIя ПoЛo}кеI{Ь' ЯкиMи
ToBapисTBa, кpiм Пoлo)кенЬ' щo
aкцioнеpiв;
пpийIrяTTя p1IIIеIIIIя Пpo викyП poзмiщених ToBapисTвoм цiнних пaпеpiв, кpiм aкцiй;
oбpaння, ПpиПиIIeння ПoвIIoBaжеIIЬ Ta вiдкликaння ГoЛoBи тa членiв пpaвлiння;
зaTвеp.ц}ItеI{ня }ъ{oB TpyДoBoГo ДoгoBopy, якиiт будe yкЛaДaTисЬ З гoЛo3olo Ta
ЧЛенaМи пpaвлiння, BсTaIIoBлrIlня poзмipy ix винaгopoди;
обpaння Ta IIpипиIIенHя IIоBI{оBaжеIIЬ ГoЛoBи i членiв iнIпиx оpгaнiв ToBapисTBa' Зa
BикЛIoЧеIlI{ЯМ TиХ opгaнiв ToBapисTBa, якi oбиparоTЬся Ta ПpиIIиняIoTЬ IIoBI{оBa)кенIIя
зa piшенняМ ЗaгaЛЬIlих збopiв aкцioнеpiв;
здiйснення aнaлiзy вiДпoвiДностi pозмipy ЧисTих aктивiв ToBapиcTBa рoзмipy
сTaTyTIIoГo кaпiтaлy ToBapисTBa ПepеД кo}кIIиМи чеpгoBиМи ЗaгaJIЬI{иМи збopaми;
зaTBеp.ц}кення фopми тa oбoв'язкoBиx pеквiзитiв IIисЬМoBих зoбoв,язaнЬ IIpo ПpoД31к
aкцiй ДoДaTкoBoгo Bипyскy, щo BиДilloться aкцiol{еpa.N{;
лpиiтняття piIпення tlpo кiлькiсть aкцiй, щo. 6yдyть пpидбaнi тoвapиствoм У
aкцioнеpiв тa здiйснення iнrпих дiй з викyпy aкцiй;
зaTBеpl:I)кення звiту пpaвлiння ТoBapисTBa Пpo BиКyП TоBapисТBoм aкцiй;
пpъlЙняття pirпення Irpo BикopисTaIIня коIптiв pезеpBl{oгo кaпiталy тa iнIпих фoндiв;

MaIoTЬ IIpaBo нa oТpиМaнI{Я

Щo МaIoTЬ пpaBo пpиЙмaти

pеГyлIoloTЬcЯ тIИTaHHЯ' пoв,язaнi з дiяльнiстrо
зaTBеpДжyIoTЬся BиклIoчIIo зaГaJIЬIIиМи збopaми
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пPийI{яTTя ToBapисTBoМ Зoбoв,язal{Ь зa BексеnrМ (видaua пpoсTих Ta ПеpекaзirиХ
вeксeлiв), якщo зaзнaчений IIpaBoЧиI{ I{е вiднесeний .'u'y'o* .цo виклtочнoi
кoМпеTеI{ЦiТ зaга.ltьних збopiв aкцiонеpiв;
пpийнятгя pirпень сТoсoBIIo oTpиМaI{Irя Ta видaui гapaнтiй, пop)ДtиTеЛЬсTB'
yкЛaДеHI{я кprДиTFIих догoвоpiв Ta ДoгoBopiв зaймy, ЗacTaз'I' кpiм випaдкiв, коли
сTaTyToМ yклaДеIrIIя цих IIpaBoчинiв вiднесенo Дo BикЛIoчнoТ кoмпетенцii зaгa,чьних
збopiв aкцioнеpiв;
oбpaння ay.циTopa ToBapисTBa Ta BизнaЧеI{IIя yМoB ДoгoBopy, щo }.кЛaДaTиMrTься з
tIиМ' BсTaIIoBЛrннЯ pозмipy oПЛaTи йогo пoслyг;
виpirшення IIиTaIIЬ IIpo yraоTЬ ToBapиcTBa y IlpoМиcЛoвo-фiнaнсoвиХ Гpyllaх тa iншrиx
oб'сднaннях' Пpo ЗaснyBaIIня iнrшиx IоpиДиЧIIих oсiб;
пpийнятгя piIпення пpo BчиIIенI{я ToBapиоTBoМ ЗнaчI{иx пpaвouинiB y BиПa.цкaх'
пеpедбauениx зaкolloМ, сTaTyToМ ToBapисTBa .|a пoлo}I(еIIнЯМ IIpo ПopяДoк
yкJIaДaI{I{я ЗI{aчI{их пpaвovинiв Ta IIpaBoЧинiв, y вчиненнi якиХ e зaiнтеpесoвaнiсть;
зaTBеp.ц)кeнIIя BисI{oвкy pевiзiйнoi кoмiсii щoдo BизIIaЧеIIня ймoвipнoотi визнaння
ToBapисTBa }IrпЛaToспpoМoxtllим внaслiдoк пpийняття IIиМ IIa себе зoбoв,язaнь aбo
ix викoнaння' y Тoмy числi внaслi.цoк BиIIЛaTи дивiдендiв aбo викyпy ToBapисTBoМ
aкцiй;
пpийняття pitпення пpo oбpaння oцiнrовaчaмaЙнaToBapисTвa Тa зaTBеp.цяtення yМoB
ДoГoBopy' щo yкЛaДaTиМrTЬcя З I{иM, BсTaI{OBлеI{ня pозмipy oПЛaTи йoгo пос:ryг;
пpийняття pitпення пpo обpaння (зaмiнy) депозитapнoТ yстaнoBи Ta зaTBrpД)кеI{IIя
yМoB ДoгoBoPУ' щo yклaДaTиМеTЬся З I{еIо' BcTaI{oвлеI{ня poзмipy oПЛaTи if пoслyг;
}Ia.цсилaнIIя [poПoЗицiй aкцioнеpaМ пpo пpидбaння oсoбoтo (особaми. щo дiroть
спiльнo) ЗIIaчIIoГo ПaкеTa aкцiй;
пpийнятtя pirпення Пpo yЧaсTь y зaсiдaннi нaглядoвoi paди, aбo пpи poзглядi
нaглЯ.цoBolo paДolo oкpеМиx пиTaIIЬ ПopяДкy ДеЕII{oгo ГоЛoBи тa членiв пpaвлiння
ToBapисTBa, uленiв pевiзiйнoТ кoмiсii тa iнIпиx осiб;
пpийняття pirпення Пpo yTBopення кoмiтетiв нaглядoвoТ paДи Ta обpaння oсiб з
ЧИcЛa члeнiв IIaгшI.цoвoТpaди, шo бyдyть oчoЛIoBaTи вiдпoвiднi комiтeти;
пpийняття piшrення IIpo зaПpoBa.цжеIIня ПoсaДи внyтpiIпньoгo ayДиTopa (ствopення
слyжби внщpirшньoго ayдитy);
пpизнaчеIIня внщpirпнЬoгo aУ ДуIТopa ;

oбpaння кopIIopaTиBI{oГo секpеTapя;
BиЗнaчrI{ня oсoби, yIIoBнoBa}кенoТ нa пiдписaння Tpy.цoBoгo ДoГoBopy (кoнтpaктy) з
гoЛoBolо Ta чЛrIIaMи пpaвлiння ToBapисTBa;
ЗaTBеp.ц}кеIrI{я pиIrкoвoТ вapтoстi aкцiй пpи пpидбaннi y aкцioнеpiв особоrо, якa
тtpидбaлa бiльIпе нilк 50 Yo aкцiil;
пpийняття piпrення IIpo зaбopoнy BчинrнI{я ПрaBoчиIry' y вчиrrеннi якoГo с
зaiнтеpеоовaнiсть, aбо BиIIесеI{IIя цЬoГo IIиTaнI{я }Ia poзгЛяД ЗaгaЛЬIiих збopiв
aкцioнеpiв;
пpийняття piптeння Пpo ПpoBеДення спецiaльноТ пеpевipки фiнaнсoвo-госпoдapськоi
Дiяльнoстi ToBapис,гBa;
пpийнятrя piIпення IIpo ДоПoBIlеI{I{я пеpелiкy дoк1ъ,tентiB, IIaBе.цеIIoМy y стaтyтi
ToBapисTBa, якi пoвиннi збеpiгaтисЬ B товариствi Ta НaДaBuTИcЬ ДI|Я oзнaйомлення
aкцioнеpaм;
poзpoбленI{я yМoB .цoгoBopy Пpo ЗЛиTTя (пpисднaння)' aбо плaнy подiлy (видiлy,
пеpеTBopення) тa пiдготовкa ПoясI{еtIЬ Дo yMoB ЗaзEaчених дoкyментiв;
oTpиMaIIнЯ BисI{oBкy I{еЗaЛежI{oГo експеpTa (ayдитopa, oцiнroвa.ra) щoДo yМoB
зЛиTTя' ITpиеДIIaння, подiлy aбo видiлy;
Пo.цaннЯ нa виpiIпенI{я ЗaГ€UIЬIIих збоpiв aкцioнеpiв питaнь IIpo IIpипиIlеIlI{я (злиття,
IIpи€.цнaннЯ' пoДiл a6o пеpетвopення), aбo видiл ToBapисTBa, a' Taкoж tlpo
ЗaTBеpД}кеIIIIя yМoB ДoгoBopy пpo зЛиTTЯ (пpиеднaння), aбо пЛaIIy пoдiлy (видiлy,
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IIеpеTBopенIIЯ), Пеpе.цaBi}ЛЬIloгo aкTa (y paзi зIIИTTЯ, Пpис.цнaннЯ Ta IIеpеTвopення)
aбo poзпoдiльнoгo бaлaнсy ( ypaзi пoдiлyтaвидiлy);

- тlpиЙняття piшrеннЯ пpo зaTBеp.цжeнI{я ПpoeкTy сTaTyTy ToBapисTBa, сTBoploBaнoгo B
pезyльтaтi ЗЛиTTЯ' пpo зaTBrpД)ItеIIня IIpoекTy ДoГoBopy Пpo зЛиTTя, Пpo схBaЛеIIня
IIеpеДaBaЛЬЕIoгo aктy, пiдгоToBлеIloГo комiсiеlо З IIpиПиIIеIII{я ToBapисTBa, a Taкoж
IIpo ЗaTBеp.цжеIIIrя yМoв кoнBеpтaцiТ aкцiй ToBapисTBa, щo IIpиПиIIя6TЬся, в aкцiТ
ТoBapисTBa' сTBopIoBaI{oГo B pезyльтaтi зЛиTTя;

- BиI{есенI{я IIa poЗГЛЯД ЗaгaЛЬниx збopiв aкцioнеpiв ПиTa}Iня пpo ЗaTBеpДженI{я
сTaTyTy ТoBapисTBa, сТBopIoBaIIoГo B pезyльтaтi злиття;- BинесеI{I{я нa poзГЛЯД ЗaГaJlьниx збopiв aкцioнеpiв ПиTaIII{я IIpo ПopЯДoк i yмoви
пoдiлy ToBapисTBa, сTBopеI{Ilя ToBapисTB - ПpaBoнaстyпникiв i пopядок кoнвepтaцiТ
aкцiй ToBapисTBa' щo IIpиПиняlTЬся, в aкщiТ.'"op-"u"их ToBapисTB;- BиIiесенIIя нa poзгЛяД зaгaЛЬI{иx збоpiв aкцioнеpiв ПиTaнЬ Пpo Пopядок i рloвивидiлy, сTBopення l{oBoгo тoвapист"a (товapиств), конвеpтaцiro ЧacTИHI4 aкцiй
ТoBapисТBa' з якoГo зДiйснroеться видiл, в aкцiТ сTBoploвaнoГo ToBapиствa фозпoдiлaкцiй сTBoploBaнoгo ToBapисTBa сере.ц aкцiонеpiв ToBapисTBa' З якoгo здiйснroсться
видiл, лpидбaнllя aкцiй сTBopIoBaIroГo ToBaрИсTBa сaМиМ ToBaрисTBoМ, З якoгo
здiйснтосться видiл) i пopядoк тaкоТ конвеpтaцiТ фoзподiлy' пpидбЬння) ;- BиIIеOеI{I{я IIa зaTBrp.ц}кеIIIIЯ зaгaЛЬниx збopiв aкцioнеpiв IIиTaIII{я пpo пopядoк i
}ъ{oBи ПеprTBopенIIя' пopяДoк oбмiнy aкцiй ToBapисTBa нa чaсTки (пaТ)
пiдпpисмницЬкoгo ToBapисTBa - ПpaBol{aсTyПI{икa;

- iнrпi пиTaIIнЯ' щo вiДнесенi Дo кoN,{ПеTе}Iцii нaгля.цoвoi paди сTaTyToМ Ta чинIIиМ
зaконo.цaBстBoМ УкpaiЪи, a Taкoж дopyненi нaглядoвiй paдi окpемими pirшеннями
зaГa!'IЬIIих збopiв aкцiонеpiв.
2.ГIитaнllя. щo Пеpелiченi y uaстинi 1 цiеi стaттi, IIе MoхtyTЬ бyти пеpеДaнi Длявиpirпення iнrпим opГaIiaМ ToBapисTвa, кpiм ЗaГaЛЬI{их збоpiв aкцioнЬpiв. 

.

Стaття 10. oбмiн iнфоpмaцiсlо
l.Зa зaпитoМ ГoЛoBи IIaГляДoBoi paди ir членй пoвиннi нaдaBaTи iнфopмaцiЮ, Щo

ДoЗBoJUIr BсTa}IOBиTи, чи l чЛеI{ IlaГлядoвoТ paди згiднo .цo чинI{oгo Зaкoнo.цaBсTBa УкpaiЪи
aфiлiйовaною oсoбoю aкцiонеpa тa l a6o кol{ТpaГеilTa ToBaрисTBa Зa ПpaBoЧиI{oМ.

2.tIpи здiйсненнi свoiх пoBнoBaжrнь гoлoвi Ta чЛеIIaМ I{aгЛя.цoBо: paди iнпrими
IIoсaДoBиМи oсoбaми ToBapисTBa пoвиннi нa.цaBaTисЬ бyдь-якi ДoкyМеIITи' щo сToс}ToTЬся
дiяльнoстi ToBapиcTBa.

Cтaття 11. Пopядoк зДiйснеHня ПoBtloBa)I(еIIь
1'Haглядoв a paДa пpиймaе piшlення нa свoix зaсiДaннях.
2.Зactдaнrтя IIaГJUIДoвoi paди скЛикaIoTЬcЯ Зa iнiцiaтивorо ГoлoBи

aбo нa BиMoГy ЧЛеHa нaглядовoТ Paди.
Зaсi.цaння нaГЛя.цoBoТ paди Taкoхt скЛикaIoTЬся IIa BиMoГy pевiзiйнoТ кoмiсii,

пpaвлiння Ta ГoЛoBи пpaвлiння ToBapисTBa.
3.Bимoгa пpaвлiння тa pевiзiйнoi кoмiсiТ пpo скЛикaння зaсiдaнI{я I{aГЛядoвot paди

BикЛaДaсTЬся y BиГЛядi piIпення вiДпoвiдIloгo opгally ToBapисTBa Ta IIoBиннa мiстити:- нaйменyBaIII{я iнiцiaтopa скликaIIIIя зaсiдaння paДИ, ]

- ПpolloзицiТ щoдo пеpелiкy ПиTaнЬ пopяДкy ДеI{I{oгo з BкaзaIII{ям мoтивiв BиI{есенI{я
Цих пиTaHь IIa poЗГJIяД;

- пiДпис ГoлoBи opгaнy ToBapисTBa, щo iнiЦiror скЛикallня зaсiдaннЯ I{aГЛЯ.цoBоТ paди.
4.Biдмoвa y скЛикal{нi зaсiдaнI{я IIaГляДoвоТ paди Moже 6ути пpиiаI{яTa гoЛoBolо

нaГJIЯДoBol paДи
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I{aГЛяДoBoipaди y paЗi, кoЛи:
- IIиTaння' BиI{lсеIlе I{a poЗГJUIД IIaгЛяДoBoi paди не вiДнoсиTЬсЯ Дo rr кoмпетенцiТ;- IIиTaIIЕIЯ, BиIllсlне нa poЗГЛЯД IIaгJUI.цoBoi paди, Bже IIrЮ бyлo poзглянyTo paнirпе;

l pi-..ннi пpо скликaння зaсiдaння Ilе BкaЗaIIьI вiдoмoстi, визнaченi y uaстинi 3 цiеТсTaTT.
5.HaглядoBa paДa Мoяtе

пpийнятгi I1еIo oкpеМих pirrrень,
кoмiсiТ, iнrпиx oсiб.

6.Зaсiдaння нaглядoвoТ
paз IIa кBaрT€uI.

nИТallНЯ"
- змiст пpийнятих рirпень.

Пpoтoкoл рirпення IIaГJUI.цoBoТ paди

тtpиiаняти pitпення IIpo yчaсTь y iТ зaоiдaнняx, aбo пpи
гoЛoви тa членiв пpaвлiння, ГoЛoBи тa членiв pевiзiйнoi

paДи IIpoBoДяTЬся в мipy неoбхiдностi, aле не piдrпе нiж 1

7.Пpo ПpoBеДеI{Irя зaсiдaння чЛеI{и I{aгJUIДoBoi paди пoвiдoмля}oTьgя гoЛoBolo paДи
бyдь-яким спoсoбом' щo нa.цar мoжливiсть пiдтвеpдити 6aкт нaIIpaBЛeIIня пoвiдомЛеI{I{я
достoвipниМи .цoкaЗaМи, aбo Bpr{aсТЬся oсoбистo .,,.nu* paДи }Iе пiзнirпе нiж зa 2 днi дoзaоiДaння paДИ.

ПoвiДoмленI{Я ПoBиI{нo мiстити :

- ДaIУ, мiоце Ta чaс ПpoBrДrння зaсiДaння;
- IIоpЯДoк денний.

{o пoвiдомЛеIII{я ДoДaloTЬся всi необхiднi мaтеpiaли, ПoB,яЗaнi з пopядкoМ ДеIII{иМ.8.Зaсiдaння IIaГJUI.цoBoi paди r пpaBoМoчниМ' якщo B I{ЬoМy беpе y.тaсть бiльrпе
I]oЛoBиIIи iТ склaдy, кpiм випaдкiв, коли сTaTyТoМ BcTaI{oBЛеI{a неoбxiднiсть yuaстi lзасiДaннi BсЬoгo скЛaДy IIaГЛяДoBoТ paди.

Pirпення нaгЛяДoвoТ paди пpиймaеться IIpoсToIo бiльrпiстrо голосiв членiв
нaГля.цoBoТ paди, якi беpyть yчaсTь y зaсiдaннi тa мarоть IIpaBo гoлoсy' кpiм випaдкiв, ко.rrи
сTaTyToМ BсTaIIoBЛенa пpoсTa бiльIпiсть гoлoсiв вiд пoвногo скЛaДy нaГЛя.цoBoi paди.

9.Ha зaсiдaннi нaглядoвoТ рaди кoжеII чЛeII нaГЛяДoвoi paДkIМa€o.цин ГoЛoс.
10.У paзi piвнoгo poзпoдiлy голoсiв членiв нaгЛЯДoBoТ puд' нa if зaсiдaннi, кpiмвиpirпення IIиTaI{Ь' щo вiдпoвiднo дo BиМoГ сTaTyTy виpirп1тoться вiд BсЬoГo скЛa,цУ

IIaгЛя.цoBoТ p aди, ГoЛo c ГoЛoBи нaглЯДoBo i p aди е виpirпaльним.
1 1.Член нaгJUI.цoBoi paди, який з бyдь-яких ПpичиI{ IIе Мo)ке бyти пpисyтнiм нa

зaсiдaннi, Mo}I(e пpийняти B IIЬoМy yчaсTЬ IIIЛяхoМ IIa.цaI{IIя свoix мipкyвaнь З ПиTaI{Ь
IlopяДкy .цеI{IloГo Ta BикЛaДенIIЯ IIиМ сBoгo piIпення з кo}кIIoГo ПиTaннЯ пopяДкy Деi{нoгo yписьмoвiй фopмi, rцo l{aПpaBлl{eTЬся гoлoвi I{aгJUIДoBoi paди бyдь-яким спoсoбoм' rцo
.цoзBoЛJIе oTpиМal{нЯ з{UIBи tIЛеI{a paДи Дo ПoЧaТкy зaсiдaння.

B цьомy paзi квоpyм зaсiДaння llaГЛяДoвoi paди пiдpaхoвyеTЬся З BpaxyBal{няМ
ГoЛoсy цЬoгo ЧЛеIIa paДИ, a Дo pеЗyльтaтiв ГoЛoсyBaI{I{я з IIиTaI{Ь ПOpяДкy ДеIIIroгo
BкЛIoЧaIоTься pirпення цЬоГo ЧЛенa paДИ.

Письмовa,цyjvlкa чJIеIIa нaглядoвoi
oбов'язковoМy IlopяДкy.

paДи IIpисДI{yrTЬся .цo ПpoToкoлy зaсiдal{ня B

12.Pозгляд ПиTaIIЬ нa зaсiдaннi пpoвoдиться y вiдпoвiДнoстi Дo tlopяДкy.цrнI{oгo.
Зa piIпеннЯM IIpoсToi бiльIпocтi гoлoсiв пpисyтнiх нa зaсiДaннi Ъленiв нaглядовoТ

paДи IlopяДoк денний Мoже бyти дoпoвнений iнrпими IIиTaI{IIЯМи.
13.Пpoтoкол зaсiдaнI{я нaГJu{.цoвoТ paди oфopмлкlеTЬся ПpoTяГoМ гI,яTи днiв пiсля

ПpoBеДеHHя зaciдaння
У пpoтoкoлi зaсiДaннЯ IIaгЛяДoBoТ paди ЗaзнaчaloTЬся:

- мiсце, Дa^|aTaчaс пpoBеДення зaсiдaI{IIя;
- oооби, якi бpasм r{aсTЬ y зaсiдaннi;
- пopяДoкденний;
- ПиTaI{ня' Bи}Iесенi нa гoлoсyBal{ня' тa пiдсyмки гoлoсyBaння iз ЗaзI{aче}IIIям пpiзвищ

членiв IIaГnя.цoBoТ paДи, якi гoлoсyвaли <Зa>), кПpoти>, .<УтpимaлисЬ)) з кoжIloгo

пiдписyеться всiмa чЛrIIaМи IIaГЛяДoBoi paди,
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щo бyЛи IIpисyТI{i I{a ЦЬoМy ЗaсiДaннi.
У пpoтoкoлi нaгляДoвoi paди нa BиМoГy бyдь-якoгo ЧЛенa IIaгЛяДoBoi paди Мo}ке

бутивиклaдеI{a oкprМa йoго дyмкa.
L4.ЗaciдarтI{я IIaГJUt.цoвoi paди aбо poзгляД oкprMoГo ПиTaIIня зa iТ piпreнI{ЯМ Мoже

фiксyвaтиоь технiчними зaсoбa:rли.
15.oфopмлений пpoтoкол зaсiдal{нЯ нaГлядовoТ paДи нacTyПI{oГo ДIrя пеpеДaeTЬсЯ

гoлoвi пpaвлiння ToBapиcTBa для opгaнiзaцii збеpiГaIIIIя тa oзнaйoмЛеI{I{я aкцiонЁpiв, кpiм
випaдкiв, кoЛи в пpотoкoлi мiстяться вiдoмoстi, щo МaIoTЬ oзIiaки iнсaиЪеpсйоi
iнфоpмaцii. B цьoмy paзi пpoтoкoЛ пеpеДa€TЬся гoловi пpaвлiння ToBapисTBa з вiдмiткoro
IIpo ДaTy (подiro), пiсля сПЛиBy якoТ iнфopмaЦiя BTpaTиTЬ сTaTyс iнсaйдеpськоТ.

Cтaття 12. BiдпoвiДaльнiсть
i.Гoлoвa Ta Члени IIaГля.цoBoi paди пoвиннi Дiяти в iнтеpесaх ToBapисTBa'

.цoTpиМyBaTисЬ BиМoГ чиI{нoГo ЗaкoI{oДaBсTBa, ПoЛo)кrнЬ сTaTyTy' тa iнших дoк}тлентiв
ToBapиcTBa.

2.Гoловa Ta чЛеIIи IIaГJUI.ЦoBoi paди
збитки зaв.цaнi ToBapисTBy своiми дiями
зaкoнo.цaBсTBa.

У paзi Якщo тaкy вiдповiдaльнiстЬ IIесyTЬ кiлькa осiб, ik вiДпoвiДальнiсть IIеpеД
ToBapисTBом с сoлiдapl{oю.

Стaття 13. Гoловa IIaгЛяДoBoТ paди
1.Гoлoвa нaГЛяДoBoi paди I{е с caМoстiйним opГalioМ ToBapисTвa, a с oсoбolo' щo

oчoЛIос колегiaльний opгaн.
2.Гoлoвa l{aгЛяДoBoi paд" здiйcнrос:

- opгaнiзaцirо пpoве.цеI{нЯ зaсiДaнь I{aгJIя.цoBo\paди;
- пiдготoBкy пpoToкoлiв зaсiДaIlЬ I{aГJIяДoвoi paди;
- ПprДсТaBницTBo нaгшlДoBoi puд, в пpoцесi взaeмодii з iнIпими opгal{aМи ToBapисTBa;
- фyнкцii гoлoви збopiв aкцiонеpiв;
- iншri дii, необxiДнi.цля зДiйснення IIoBнoBaжrнЬ нaГJUI.цoвoIo pa.цоЮ ToBapисTBa.

PoЗДIЛ 4.
IIPиПиIIE}IIUI IIOBIIOBA}I{ЕнЬ

Cтaття 14. loстpокoBr ПpиIIиIIенIIя ПoBнoBa)I(ень членiв IIaгЛяДoBoТ paди
1.Зaгaльнi збоpи aкцioнepiв Мoж},TЬ лpийняти pitпення Пpo ДoсTpoкoBе пpиПиI{еI{нЯ

ПoBI{oBaжень членiв IIaГля.цoBoТ paди Ta oДI{oчaсне oбpaння IloBиx uленiв, y IIacTyIII{их
.I.I]aДкax:

- кoЛи зaга"тьнi збopи aкцioнеpiв пpиiтняllи piIпення IIpo незaДoвiльнy
oцiнкy Дiяльнoстi I{aгЛяДoBoТ paди;

- в paзi BияBлеIIнЯ фaктiв ЗЛoB)киBaI{ь з бокy гoлoBи пpaвлiння ToBapисTBa
зa IIoTypaнI{яМ l{aГЛя,цoвоТ paди aбo зa зМoBolo з неIo;

- в paзi виявленнi фaктy IIеpеBиЩеI{I{я IIoBI{oBaжеI{Ь, aбо iнпlиx ПopyIIIеIIЬ з
бoкy нaгляДoвoi paД|l, щo сПpичинило збитки.ToBapисTBy;

- бездiяльнoстi IIaГлЯ.цoBoi paди' щo пpиЗBеЛo Дo IIopyIIIеIIЬ ЗaкolloДaBсTвa'
пpaв aкцioнеpiв, iIaклa.цaння нa ToBapисTBo rптpaфних тa iнrпих сaнкцiй.

IiеcyTЬ вiДпoвiДаrrьнiсть IIеprД ToBapисTBoМ зa
(бездiяльнiстlo), згiДно З BиMoгaМи чиI{I{oГo
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aбo ПoTЯГЛo I{aкЛaДеI{I{Я нa ToBapисTBo iнrпиx oбмежень тa зoбов,язaнь;
- B iнIпtтх BиIIaДкaх' BиЗнaчrних зaГaЛЬIlиМи збopaми aкцioнеpiв Ta

сTaТ}.ТoМ ToBapисTBa.
Пpи uьoм-v зaгa,тьнi збopи aкцioнеpiв пpиймaroть piIпення сTocoBI{o IIpиПиI{еI{I{я

ПoBHoBa)кень всiх .rленiв l{aГляДoBoipaди тa обpaння нaглядoвoi paДk|у IIoBI{oМy склa.цi.
oбмеlкень щoДo IIеoДIIopaзoBoгo oбpaння однirТ й тiсi lк oсoби Дo скЛaДy нaглядовoi

рa.]и IIr BсTaIIOBЛIOсTься.

Зaгa.пьнi збоpи aкцioнеpiв I{e МaIoTЬ ПpaBa пpиймaти piIпення пpо дoобpaнIlя o.цI{oГo
aбo кiлькoх членiв нaГЛЯДoBoТ puд,.

2.Без pitшення зaГаJIЬIIиx збоpiв aкцioнеpiв .цoсTpoкoBo IIoBHoBa)кеI{ня членiв
нaГj]Я.цoBoi paди ПpиIIиI{яIоTься y BиПa.цкax :

- пoДaIIня llЛенoМ l{aгЛяДoBoТ paди ЗaЯBИ IIpo ДoсTpoкoBе ПpиIIиI{rнI{я свoix
ПoBIIoBaжеI{Ь IIе пiзнiпrе, нiж зa 2 тиrкнi .цo Taкoгo ПpиПинrншl
пoBI{oBaжеIIЬ;

- Пo.цaIIнЯ ЗaЯBkI чЛrl{oМ l{aгЛя.цoBoi paди Пpo l{еМo}кливiоть BикoIlaIiIIя
свoik oбoв'язкiв Зa сTaIIoМ здоpoв'я;

- в paзi нaбpaння зaкoннoi сиЛи BиpoкoМ чи piIпенням сyдy, яким йoгo
зaсyД)кеIro Дo ПoкapaннЯ, щo BикЛIoчaс мorкливiстЬ BикoIIaння oбов'язкiв
чЛенa IIaГЛя.цoBoТ paли;

- в paзi смеpтi, BизIIaння ЧЛеI{a нaГля.цoBoТ paди недiездaтним, oбмеrкенo
.цiезДaтним, безвiснo вiдсyтнiм, пoМеpЛиM.

3.Члени I{aгЛя.цoBoТ paди МaIoTЬ IIpaBo y бyдь.якиЙ' чac дoбpoвiльнo склaсти свoi
ПoBI{oBaження, повiдoМиBIIIи Пpo Це ГoЛoBy нaГЛяДoBoi paди y сTpoк' BизI{aчеIIий стaтyтом
ТoBapисTBa Ta ЦиМ Полoя<енням.

Cтaття 15. BiдстopotIеIIIIя вiД викoнaння oбов'язкiв
1.Голoвa aбо член I{aГJUIДoBo\paди Мo)ке бyти вiдстopoнений вiд здiйснення свoiх

ПoBI{oBa}кеI{Ь I{a певний пеpioд uaоy.
Taке piIпення пpиймa€ IiaгJUIДoBa paДa y ПoBнoМy склaдi, без вpaхyвaння гoлoсiв

вибyвrшиx членiв IIaгJUI.цoBoipaди зa ПoДaI{IIяМ IIpaBooxopoнIlих opгaнiв' що пpийняЛи Taке
pirпення Зa llopyшrнoю вiднoснo цiсi oсoби кpимiнaльIloю спpaBoiо.

Пpи цьoму тaкиiт' чЛеI{ I{aгJIя.цoвoТ pa.ци B гoЛoсyBal{нi пpи пpийняттi piIшення пpo
вiдстоpонення йoгo вiд виконaння свoiх oбoв,язкiв 1^laстi не беpе.

2.flpи вiдстopoненнi вiд BикoнaнIIя ПoBIIoBaжеIlЬ з чJIенoМ нaГЛяДoBoi paди
тpyлoвий дoгoвip I{е poзpиBarться. oплaтa Зa циМ ,цoГoBopoМ зa пеpioд вiдстopонення вiД
ПoсaДи' здiйснroетьоя вiдпoвiдно дo }ъ{oB ЧиIII{oГo Зaкoнo.цaBсTBa.

3.Пiсля скaсyBal{ня зtLзI{aЧеI{их обстaвиI{' B llopя.цкy, BизI{aЧеIIoМy зaкolioДaBсTBoМ
Укpaiни, IIaГля.цoBa paдa лpиЙмaе pirпенHя Пpo IIpoДoBrrtеIIня BикoнaнI{я ПoBнoBa)кеIIЬ
вiдстоpонеI{иМ ЧЛеIroM нaгЛяДoBoТ paди.
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