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PoзДIЛ 1. зAгAЛЬHI ПoЛoЖЕ'III{я

Cтaття 1. Зaгaльнi полoясення
1.Це Пoлoження e внyтpirпнiм .цoкyМеI{ToМ ToBapисTBa, Щo бiльrш .цеTaЛЬI{o

pеГЛaМенTyс ПиTaнIiя сTBoprння, poботи Ta ПpиПинеIIIIя ПoBIlоBaжeнЬ BикoHaBЧoГo opГal{y'
пopiвняно зi стaтyтoм aкцioнеpноГo ToBapисTBa.

2.ПoлoхсенI{я € aкToМ Bищoгo opгal{y ToBapисTBa - ЗaГaЛЬIIих збоpiв aкцioнеpiв, тa
пiдлягae BикoнaннIo всiмa aкцioнеpами ToBapисTBa.

PoЗtIЛ 2. ПPABOB,иIЙ сTATУс TA кOIиIIЕTЕIIIIш

Стaття 2. Пpaвовий стaryс
l.Пpaвлiння € BикoIIaBчиМ opГal{oМ ToBaрисTBa, якиfl oчoЛ}or гoЛoBa пpaвлiння.

Пpaвлiння зДiйснtое }тrpaвлiння IIoToчIloIo дiяльнiстто ToBapисTBa'
2.Дo кoмпетенцiТ пpaвлiння I{aЛежиTЬ виpiIшення всix fIиTaнЬ' ПoB'яЗaниx з

yпpaвлiннЯМ ПoToчIloто ДiяльнiсT}o ToBapиствa' кpiм IIиTaIlЬ' щo зaкoнo.цaBcTBoМ' сTaTyToМ
Ta циМ Полoженням, aбo pitпенням ЗaГaJTЬних збоpiв вiднесенi Дo BикЛIoЧнoТ кoмпетенЦii
ЗaГaJIЬIIих збоpiв Ta l{aгля.цoвoi paди.

3.Пpaвлiння пiдзвiтне ЗaГaлЬIlиМ збоpaм i нaглядoвtiт' paдt, оpгaнiзoвyе викoнaння iх
piIшень. Пpaвлiння дiе вiд iменi товapисTBa y Ме}I€x' BсTaнoBЛrних чиIIIIиМ зaкoнoДaBсTBoМ
Ta сТaTyToМ ToBapисTBa.

Cтaття 3. Кoпrпетенцiя Ta Пopя.цoк здiйснення дiяльнoстi
1.!o компетенцiТ прaвлiння I{aЛе)ItиTЬ:

. BизIIaЧенI{я нaпpямкiв дiяльнoстi Ta poЗBиTкy ToBapиcTвa, пiдгoтовкa
Ta Пo.цa}II{я IIa зaTBrp.ц}кеI{ня нaгляДовiй paлi пpoекTy сTpaTегiчногo пЛaнy
poзBиТкy ToBapисTBa, зaTBеp.цяtенI{я oПеpaTиBних плaнiв pобoти Ta
кoт{TpoЛь Зa ix BикoнaIII{яМ' ЗaTBеpДхtеIII{я piuниx бiзнес-плaнiв
(мapкетинГoBиХ тa фiнaнсoвих) ;

. пiДгoToBкa pivнoгo звiry тoвapисTBa З IIaсTyIII{иМ l]oДallням йогo нa
ПoгoДжrlll{я нaгляДoвiй РaДi, Ta зaTBеp.цжr}IнЯ зaГa!'IЬI{иМ збopaм
aкuiонеpiв:

О opГaнiзaцiя гoсподapськоi дiяльностi ToBapисTBa, фiнaнсyBaнI{я,
BеДеI{нЯ oблiкy Ta cкЛaДal{ня звiтностi;

. IIоПеpеднiй poзГЛяД ПиTaнЬ' щo lraЛежaTЬ .цo кoМПеTеI{цiТ зaгaльних
збopiв, пiдгoтoвкa Цих IIиTaIIЬ ДЛЯ poзГляДy I{aгЛЯДoBoIo paДoтo тalaбo
ЗaГaЛЬI{иМи збopaми;

o opГaнiзaцiйне зaбезпечення (зa piIпенням IIaГЛяДoBoi paди) скЛикaIII{я
Ta IIpoBrДення piuниx Ta ПoЗaчrpГoBих зaГaЛЬI{их збоpiв;

. З.цiйснrннЯ фоpмyвaння фoндiв, неoбхiДних ДЛЯ ПpoвеДеI{IIя
ToBapисTBoМ сT.aTyTIIoТ дiяльнoстi;

О BинесеI{I{я нa IIoгoДхtrIIня нaгЛя.цoBorо paДolo pirпення пpo здiйснення
iнвеотиЦiй y стaтyтнi (склaденi, пaйoвi) кaпiтa'ти iнrших lopиДиЧниx oсiб
IIIJUIxоМ BсTyПy Дo скЛaДy yнaсникiв IopиДичI{их oсiб, Пpo ПpиПиIIеIII{Я

1^raстi, виpiIшення yоiх питaнь тa pеa;riзaцiя yсiх Пpaв, щo BиПЛиBaIoTЬ з
вoлoдiння циМи кopПopaTиBIIиМи IIpaBaN,{и, зa BикЛIoЧrнТIяМ випaдкiв
нaбyття ToBapисTBoМ кopпopaTиBllиx ПpaB Bl{aсЛiдoк звеpнеIIIIя сTяГIIенI{я
нa зaсТaBЛене мaйнo тa pеa,тiзaцiТ цьoгo зaсTaBЛеI{oгo мaйнa aбо з метorо
IraсTyПI{oГo ПеpеIlpo,цaжy iх пpотягoM стpoкy, щo не ПеpеBищyr o.цIloГo

рoкy З дня iх пpидбaння;



з

. зaTBеpДItенI{я aкTiB BнyTpiIпньoгo pегyЛтоBaння ToBaрисTBa' B ToI\{y
числi Tих' щo BизI{aЧaIoTЬ llopяДoк, }ъ{oBи тa дiяльнiс.l-Ь оTpyкTyplrиХ
пiдpоздiлiв ToBapисTBa' a Taкoж pеГyЛIоIoTЬ ПoToчI{y дinn""i.'"
ToBapисTBa' Зa BиI{яTкoМ Tих' що вiднесенi Дo кoМпеTенЦiТ зaгaльних
збоpiв Ta нaГляДoвоТ paди;

. BиЗI{aЧенI{я oргaнiзaцiйнoТ стpyкTypи ToBapисTBa;

. BизнaчеI{I{я ЗacaД oПЛaTи пpaцi .|a мaтеpiaльнoгo сTиМyлЮBaI{ня
пpaцiвникiв тoвapис.rвa;

. кеPiвництво poботorо сTpyкTypIIих пiдpoздiлiB Ta дouipнiх
пiдпpисмсTB ToBapиствa, ЗaбезПечrIiIIя BикoI{aнIlя ПoкЛaДеIIих I{a ниХ
ЗaBДaнЬ;

. Пpийнятгя pirшення щo,цo BиЗI{aння безнaдiйнorо Ta сПисa}II{я
дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi, щo BиЗнaнa ToBapисTBoМ безнaдiйнoro
вiДпoвiДно Дo зaкoнo.цa'сTBa Укpaiни, Зa paхyнoк pезеpBy Для
вiдrшкодyвaнI{я МoжJIиBиХ BTpaT вiд дебiтopськoТ зaбоpгoвaностif

. Пpийняття pirпення щoДo BиЗI{aннЯ безнaдiйнотo Ta сIIисaIII{я
зaбopговaностi зa цiнними ПaПеpaМи) щo BизI{aнa ToBapисTBoМ
безнaдiйнorо вiдповiДнo ,цo зaкoЕIo.цaвcтвa УкpaiЪи, Зa paх}T{oк pезеpBy,
сфopмoвaнoгo ДЛЯ вiдIпкодyвaння Мo)кЛиBих BTpaT вiд oпеpaцiй 
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цiнними ПaПеpaN{и:
О Пpийнятrя piIпення щoДo BиЗнaнI{я безнaДiйнoтo Тa сПисaнI{я

зaбоpгoвaнoстi зa кpе.циTниМи опеpaцiяМи ТoBapисTBa Ta зa lrapaxoBallиMи
ToBapиоTBoМ ДoхoДaМи (пpoцентaми), якщo тaкa зaбopгoвaнiсть BизI{aнa
ToBapисTBoМ безнaдiйнorо вiдповiднo .цo зaкoнo.цaвсTBa Укpaiни, зa
paХyl{oк pезерBy, сфopмoвaнoгo .цля вiдпrкoдyвalll{я мoжЛивих втpaт вiд
Зaзнaчених oпеpaцiй;

. BизI{aЧеIII{я пepелiкy вiдомoстей, Щo скJIaДa}oTЬ комеpцiйнy
Тa€МIIицIo тa кoнфiденцiйнy iнфоpмaцiro Пpo дiяльнiсть ToвapисTBa,
BизIIaЧеIII{я пopяДкy ix викоpисTaIII{я Ta oxopoни;

о зaбеЗПеЧеI{IIя BикoIIaнIUI piIпень зaгaJIЬIIиХ збopiв Ta IIaГЛЯ.цoвоТ paди;
О ПpИЙgятrя pirrrень щoДo yкJIaДеI{I{я ToBapисTBoM yгoД з iнсaйдеpaN{и у

BипaДкaХ Ta B ПopяДкy, пеpедбaчеI{иx чиIII{иМ зaкoнoДaBcTBoМ УкpaiЪи;
. BиpiIIIення iнrпиx ПиTaнЬ, зa BинЯTкoМ .lиx' щo нaЛrxtaTЬ .цo кoМПетенцiТ

зaгaЛЬIlиx збopiв чи нaГЛяДoвоi paди.
2.Кoмпетенцiя пpaвлiння мoже бри змiнеIIa IIIЛяхoМ BнесеIII{я змiн Дo стaтyтy aбo

лpиiтнятrя вiдпoвiднoгo piпlення зaГaЛьIIиMи збopaми aбo нaглядo3olo paДolo.

Cтaття 4. Гoловa пpaвлiння
1.Гoловa пpaвлiння opгaнiзовyе pоботy пpaвлiння, cкЛикae зaсiдaння пpaвлiння,

зaбeзпе.ryе BеДеIlIlя пpoтoкoлiв зaсiДaнь пpaвлiння.
2.Гoлoвa пpaвлiння Мaс ПpaBo без довipенoстi Дtяти вiд iменi ToBapисTBa.
3.Гoлoвa пpaвлiння yПoBIIoвDкений кеpyBaTи IIoToЧIIиМи cПpaBaми ToBapисTBa,

BикoнyBaTи pilпення зaГaлЬIlих збopiв Ta llaгЛяДoвoТ paди, rТpeДсTaBЛяTи ToBapиствo в йoгo
вiднооинaх з Деp}кaBниМи opГaнaми, пiдпpисМсTBaMи' yсTaI{oBaМи, оpгaнiзaцiями, y тoмy
числi iнoземними; укpaiнсЬкиМи тa iнoземIlиМи ГpoMaДЯнaмц тa будь-якиМи iнrпими
тpетiми сTopo}IaМи; BесTи ПеpегoBopи Ta yкЛaДaTи бyль-якi ПpaвoчиIrи, дoГoBopи
(кoнтpaкти тoщo) вiд iменi ToBapисTвa, y ToМy числi зoвнirпньоекoномiчнi.
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4.Гoлoвa пpaвлiння вiДпoвiДaс зa ефективнy дiяльнiсть пpaвлiння i ToBapиcTBa B
цiлoмy, кoopДиIlaцiтo .цiяльнoстi пpaвлiння iз I{aгЛЯДоBoТ paдоro тa iнпrими opгaнaМи
ToBapисTBa.

5.Гoловa пpaвлiння Мaс ПpaBo IraДaBaTи пpoпoзицiТ зaгa'тьним збоpaм тa нaглядовiй
paдi зa всiмa I{aIIряМкaMи дiяльностi тoвapиствa.

6.Гoлoвa пpaвлiння:
о без дoвipенoстi пpедотaвляе iнтеpеси ToBapисTBa B ДrpжaBниx yсTaIIoBaх,

пiдпpисмствaх всiх фop' влaснoстi Ta ГpoМaДсЬкиХ opГalriзaцiях, в yсiх
ПpaBooxopoнIIиx Ta кo}ITpoЛIoIoчих opгaнax; BЧиIIяс вiд iменi ToBapисTBa
ПpaBoчиI{и тa зДiйснroe всi lopиДичI{o знaчимi дii; пiдписyс бyдь-якi
ДoГoBopи тa зoвнiIпньoекoнoмiuнi контpaкти; здiйснтoe iнIпi ropиди.rнi дiТ
B Мlжaх' BизIIaчених cTaTyToМ ToBapисTBa, pirпеннями зaгaJIЬI{иx збopiв,
нaгЛяДoBoi paди тa пpaвлiння;

. пpеДсTaBляr ToBapисTBo y вiднoсинaх з iнIпими сyб,сктaми ГoсIloДapськoТ
дiяльнoстi тa фiзинними oсoбaми як IIa тepитopiТ Укpaiни, тaк i зa iТ
МежaМи;

O Bи.цa€ вiд iменi ToBapисTBa дoвipенoстi тa зoбoв'язaIiIIя;
О скЛикaе зaсi.цaння пpaвлiннЯ, BИЗHaЧaс ik поpядoк денний Ta гoЛoBy€ I{a

I{их;
o poзПo,цiляс oбoв'язки мiж чЛеIiaMи пpaвлiння;
о нaймaе тa звiльняе пpaцiвникiв ToBapисTBa, B)I{иBa€ Дo Ilих зaХo.ци

зaoхoчеI{нЯ Ta IlaкЛa.цae ДисциПлiнapнi сTягIIеIIня вiдповiднo .цo ЧиI{I{oГo
ЗaкolloДaBсTBa Укpaiни, сTaTyTy тa aктiв внyтpilпньогo pеГyЛIoBaI{Irя
ToBapисTBa;

o B МеNtaх своеТ кoмпетенцiТ вl'IДaе Ilaкaзи' poзпopяДкення i дaе вкaзiвки,
oбoв'язкoвi Для BикoI{aнI{я всiмa пpaцiвникaМи ToBapИcTBa, BкЛIоЧaIочи
фiлiТ, IIpеДсTaBI{иЦTBa тa вiддiлення;

О BсTaI{oBЛIo€ фоpми, сисTеМи Ta ПopяДoк oПЛaTи пpaцi пpaцiвникiв
ToBapисTBa згiдно BиМoГ чиHHoГo зaкoнo.цaвсTBa' зaтBеp.ц)кyс rптaтний
poЗкЛaД ToBapисTBa тa пrтaтнi poЗкЛaДи фiлiй, IIpеДсTaBниЦTB' BизIIaЧaс
poзмipи Пoсa.цoBих oклa.цiв всiх пpaцiвникiв ToBapисTBa;

о пi.цписyс вiд iменi тoвapисTBa ДoгoBopи з ГoЛoBolo Ta чЛенaМи нaглядoвоi
paДИ, pевiзiйнoТ кoмiсii щoДo BикoнaI{нЯ IIиМи цих фyнкцiй нa yМoBax'
зaTBеpДжrних piшrенIIяM ЗaГaЛЬниx збopiв;

. пi.цписyс кoЛекTивний дoгoвip;
o Пo.цaс нaглядoвiй paдi кaндиДaTуpИ oсiб для ПpизIIaЧеIIня iх Дo склaДy

пpaвлiння;
o BиМaГar скЛикaння ПoзaчеpГoBиx ЗaсlДalIЬ нaгЛяДoBoi paди, пpиймaс

yчaсTЬ в зaсiдaннях I{aгля.цoвoi paди З IIpaBoM ДopaДчoгo ГoЛoсy;
о пpиймa€ r{aсTЬ y зaг€шIЬIIих збopaх;
о зaTBеPДяtyс ПoсaДoвi iнстpyкцiТпpaцiвникiв товapиствa;
о зaoхoчУe пpaцiвникiв тoвapиcTBa Зa рrзyЛЬTaTaМи iх тpyдoвoi Дiяльнoстi

Ta IlaкЛaДaс сTягIIеIIIIя Зa IIOpyIIIеIII{я y вiДпoвiДнoстi З чинI{иМ
Зaкoнo.цaBcTBoM;

О poЗПopя.ц}кaсТЬcя мaйнoм Ta кoIIITaМи ToBapисTBa вiДпoвiДнo Дo
Зaкoнo,ЦaBсTBa, сTaTyTy ToBapисTBa;

. B}киBae зaхo.ци З Дoсy.цoBoгo BpеГyЛIoBaнIIя спopiв, пiдписyс ПoЗoBи тa
cкapги, пiдписyс всi ДoкyМrнTи, Щo сToсyIoTЬоя сyДoBих poзглядiв
пoзoвiв Ta скapг' Пpе.цсTaBЛяе iнтеpеси ToBapисTBa B сyДax з yсiмa
IIpaBaМи, I{a.цaI{иМи ЗaкoнoМ ПозиBaчy, вiдпoвiдa.ry, тpетiй осoбi B
сy.цoBoМy пpoцесi, B ToМy числi пoвнiстro aбo чaсткoвo вiдмoвлясться вiд
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ПoЗoBliих BиМoг' Bизнar пoЗoB, ЗМiн}o€ пpе.цМrT IIoзoBy' }.кJ]aДar МиpoBi
yгo.ци' oскap)кyr piIпення сУ,ЦУ, зBеpTar BикoнaBЧий ДoкyMrнT .цo
сTягIIенHя aбo видaе дoвipенiстЬ I{a BчиI{еIrIrя BiДПoBiДниx дiй iнIпiй
осoбi;

O BинoсиTЬ y BсTaIIoBЛеI{oМy IlopяДкy Ira poзГЛяД пpaвлiння, нaглядoвoТ
patrЦ4, ЗaгaJIЬIIих збopiв ПиTaI{Iiя' пoв,язaнi з ДiяльнiстIo ToBapисTBa;

о викoIIУс iнIпi фyнкцii, неoбxiднi для зaбезпечеHIlя пoточнoi дiяльнoстi
ToBapиcTBa.

7.Гoлoвa пpaвлiння Мo}Itе ДopyraTи виpirпення oкpеМиx пиТaI{Ь, щo BхoДяTь Дo йoго
компетенцiТ, свoiм зaсTyПI{икaМ aбo кеpiвникaм сTpyкTyрrrих пiдpoздiлiв, B Межax'
пepедбauеI{иx сTaTyToМ Ta цим ПoложeIII{яМ.

8.Гoлoвa пpaвлiння BиДaс l{aкaзи Ta poзпopяД)I{еIIHя' oбов'язкoвi для BикoнaнI{я
всiмa пpaцiвникaМи ToBapиствa. Haкaзи Ta poЗПopя.цжеIII{я гoлoBи пpaвлiння збеpiгaтоться
зa мiсцезнaхoД)кеIII{яМ ToBapисTвa i мoх<yть бyти виДaнi для oзнaйоМЛеIIIIя aкцioнеpaм зa iх
BиМoгolo.

9.Пpaвo пiдписy дoкyментiв вiд iменi тoвapисТBa без дoвipенoстi Мaс гoЛoBa
пpaвлiння. Члени пpaвлiння тa iншi осoби MaIoTЬ ПpaBo пiдписy дoкyментiв вiд iменi
ToBapисTBa нa пiдстaвi дoвipенoстей, якi г;kтДaе ГoЛoвa пpaвлiння.

10.Гoлoвa пpaвлiння здiйснroс poзпoдiл обов'язкiв мix< членaми пpaвлiннЯ .Ia N|aе

IIpaBo з.цiйснroвaти ПеprДaЧy свoix ПpaB' BизIIaЧених y сTaTyTi, iнrпим чЛенaМ пpaвлiння.
Taкий pозпoдiл oбов,язкiв Ta llrpеДaЧa ПpaB здiйснrorотЬся IIIЛяхом видavi нaкaзiв про
pозпoдiл IIoBIIoBaxtень мirк кеpiвникaми ToBapисTвa.

1 l.Головa пpaвлiння не Mar ПpaBa IIepeДaBaTи iнпrим чJIеI{aМ пpaвлiння тaкi пpaвa:
ПpaBo ПpеДсTaBЛяTи ToBapисTBo без дop}чення/довipеностi; ПpaBo BИДaв,aTИ вiд iменi
ToBapисTBa дoвipенoстi Ta зoбoB'язaння, a сaМе векселi, IIop}.ки, гapaнтii, мaйнoвi
IIopyЧиTеЛЬсTBa; IIpaBo пiдписyвaти вi.ц iменi тoвapисTBa ДoГoвopи З гoлoBolо Ta ЧЛенaMи
IIaгЛяДoBoi paли щoдo BикoIIaнI{я IlиМи ф1тlкцiй гoлoBи (.rленa) I{aГЛя.цoBoТ paди IIa yN,IoBaх,

ЗaTBеpДх{rних piIшенIlяM зaгaЛЬних збopiв; IIpaBo пiдписyвaти кoЛекTиBний дoгoвip.

Cтaття 5. Oбов'язковiсть yкЛaДallня TpyДoBих договоpiв
1.Пpaвa тa oбoв'язки, сTpoк IIoBнoBaхtень, вiдпoвi.цaльнiоть i oплaтa пpaцi членiв

пpaвлiння BизI]aЧaToться Зaкoнoм УкpaТни uПpо aкшiонеpнi ToBapисTBa>. iнtпими aкTaMи

зaкoнo.цaBcTBa, cTaTyToМ, ЦиМ ПoлoженняМ a Taкo)к кoI{TpaкToМ, Щo yкЛaДarTЬся з кo}кIIиМ
ЧЛеI{oМ пpaвлiння.

2.Btд iменi ToBapисTBa конТрaкT пiдписyс гoЛoBa liaгЛяДoBoТ puд, ЧI1 oсoбa,
yПoBHoBaженa нa Tе нaгляДoBolo paДolo.

3. Пpaвa тa обoв'язки, сTpoк IIoBI{oвa}кень, вiдпoвiДarrьнiсть i yмови oПЛaTa пpaui
гoЛoBи пpaвлiння BиЗIIaЧa}oTься Зaкoнoм Укpaiни кПpo aкцioнеpнi ToBapисTBa>>, iнtпими
aкTaМи ЗaкoнoдaBcTBa' сTaTyToМ, ЦцМ ПoлoженнЯМ a Taкoяt кoliTpaкToМ, Щo yкЛaДaeTЬся з

гoЛoBolo пpaвлiння.
4.Btд iменi ToBapисTBa кoIrTpaкT пiдписye ГoЛoBa IIaГЛя.цoBoТ paди чи oсoбa,

УПoBнoBa)кеI{a нa Tr нaгЛяДoвo}о pa'цoЮ.



РoЗДIЛ 3. IIoPяДoк PoБoTи

Cтaття б. Зaсiдaння прaвлiння
1.Зaсiдaння пpaвлiнн" 

''po"oд''ься 
в мipy неoбхiДнocтi, aле не piдrпr o,цI{oгo paзy IIa

мiсяць i ввaжarотЬся ПpaBoМoчниMи, Якщo нa ниx пpисyтнi бiльlше ПoЛoBиIIи членiв

пpaвлiння.
2'Haзaciдarтнi пpaвлiнIU{ кoжеI{ чЛеII ПpaBЛlI{I{я Мaс o,циI{ ГoЛoc.

3.Piшrrння пpaвлiння пpиймarоться пpoсToiо бiльшliсттo гoлoсiв вiд зaгa'.Iьнoi

кiлькостi пp"сyтнi* членiв пpaвлiння. Пpи piвнiй кiлькoотi гoлооiв (зa)) i <пpoти>

пpиймaеться pirпeння, зa яке llpoгoЛoсyBaB ГoЛoBa пpaвлiння.

4.tlозaнеpгoвi зaсi.цaнIlя IIpaBлiння окликaloTьcя нa BиMoгy IiaГЛя.цoBo\ paди, гoJIoBи

пpaвлiння aбо бyдь-якoгo чЛеI{a пpaвлiння
5.Кoжен ЧЛrII ПpaBЛiння мaс ПpaBo BнoсиTи IIиTaIII{я Дo Ilopя,цкy 'цеI{IIoГo 

зaсl.цal{ня

a Taкoж IIpеДсTaBI{ик Tpy.цoBoГo кoЛекTиву, якиЙ пiДпиоaв

Tpy.цoBoГo кoЛекTиBy' N{aIoTЬ IIpaBo бyти пpисyтнiми нa

пpaвлiння.
6.Члени l{aГЛя,цoBo i paди,

кoЛекTиBний договip вiд iменi
зaсi.цaнняx пpaвлiння.

7.Зa Зa[poшIrнIrяМ ГoЛoBи пpaвлiння бyдь-якa iншa oсoбa Мar пpaBo бути

PoЗДIЛ4;ПoРЯДoкOБPAI{I{яTAIIPиIIинЕнIIяПOBIIOBAжЕIIЬ

Cтaття 7. Пopяloк обpaння

1. Гoлoвa пpaвлiння Ta чЛеI{и пpaвлiння oбиparoться I{aгЛЯ.цoBoIo paДolo сTpoкoМ IIa

ц,яTЬ poкiв. Кiльйоть.r'тенiв пpaвлiння paзoМ З гoЛoBolo пpaвлiння cкЛa^ar rшiсть oсiб.

2.Гoлoвоro пpaвлiння 
'u 

..,""o* пpaвлiння Мoже бyти бyль-якa фiзиuнa oсoбa, якa

Мaе IIOBIIy ци"iлuнy .цieзДaтнiсть i не e члеIIoМ IIaгJU{,цoBoТ paди tIи llЛеIIoM pевiзiйноi

комiоii.
Haгля.цoвa pa.цa Мoже

нa poзгЛяД зaгaJIЬIIиx збоpiв.
ПеpеДaTи пиTaHI{я щoДo oбpaння гoЛoBи тa членiв пpaвлiння

B uьомy paзi гoлoвa Ta ЧЛеI{и пpaвлiння oбиparoться IIpoсTиМ

ГoЛoсyBaIIняM. 
'.-i''-. *i^*iЬr rтr'nen^rлnатися необш вiв. Пpопoзицii

3.Члени пpaвлiння мoжyть пеpеoбиpaтися неoбме}кеIIy к1JIЬкlсTь p€

IIpo BисyIrrнI{я кaн.циДaтiв "u 
,,o"uд" членiв пpaвлiння повиннi мiстити iм'я кaн.ци.цaтa,

мiоце йoгo poбo ти, зaiтмarтY гIoсa.цy' вi.цoмocтi Пpo ЗaйirяTTя Пoсa.ц B opГal{aх yпpaвлiння

iнtпих оpгaнiзaцiй.
4.Голoвa пpaвлiння Мo}Itе пеpеoбиpaтиcя неoбме}кеIry кшЬк1сTЬ paзlB.

3.Пpoпoзицiя пpo BисyIiеIIIrЯ кaн,ци.цaTa IIa Пoсa.цy ГoJIoBи пpaвлiння IIOBиIIнa

мiстити iм,я кaндидaтa, мiсце йoгo pобoти' зaймaцy пoсаДy, вi,цoмoстi пpо зaйнятTя Пoсa.ц B

opгal{aх yпpaвлiння iнrпиx opгaнiзaцiй.
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Стaття 8. ПpипинrнIIя ПoBIIoBarкeнь
1.HaгляДoвapaЧa впpaвi ДoсTpoкoBo ПpиПиниTи IIoBнoBa}кеIIнЯ бyдь-кoгo (aбo всix)iз членiв пpaвлiння. Пiдстaви пpиIIиI{rннЯ пoBIIoBa}кень членiв пpaвлiння BcTaI{oвЛ}oIoTься

TpyДoBиМ Зaкoнo.цaBсTBoМ' сTaTyToМ Ta кoIITpaкTal{|т' щo yкJIa.цaIoTЬся З IIиМи.
2. HarлядoBa pa.цa впpaвi ДoсTpoкoBo пpиIIиIIиTи ПoBнoBaжеI{I{я ГoлoBи пpaвлiння.Пiдстaви IIPиIIиI{еI'I{я IIoBнoBa}кrHЬ ГoлoBи пpaвлiння всTaI{oBЛIoIo.tЬся TpyДoBиМ

зaкoнoДaBсTBoМ Ta кoIITpaкToМ' yкЛaДеHиM з IlиМ.
3.Гoлoвa пpaвлiння Ta чЛеI{и пpaвлiння МaIoTЬ ПpaBo з влaснoi iнiцiaтиви скЛaсTи

своТ повнoBa)кеI{ня' писЬМoBo IIoпеprДиBIПи пpo цr нaГлЯ.цoBy paДy зa.цBa тижнi. B цьомyBиПaДкy гoлoBa }IaгJUI.цoBoi paди IIOBиIIеI{ пpoTЯГoМ BкaзaIIoГo сTpокy cкЛикaTи зaсiДaнrrя
нaГJUIДoBoТpaди для виpitпення IIиTaI{IIя пpo IIpизнaчrI{I{я IIoBoГo ГoЛoBи пpaв.тtiння тalaбo'lленiв пpaвлiння Ta yкЛaДaIII{я з IIиМи кolrTpaкTy.

4.Пptт ПpиПиI{еI{I{i пoвнoвaжень гoЛoBи пpaвлiння тa1aбo членiв пpaвлiння
зaсToсoB1тoTЬся IropМи КЗпП УкpaiЪи тa iнпrих IIopMaTиBIrиx aктiв, щo pегyЛIoroть тpyдoвiвiднoсини.

PoЗДIЛ 5. oБoB'ЯЗки TA BIДПOBIДAЛЬ}IICTЬ

Cтaття 9. Oбов'язки Ta вiДпoвiдaльнiсть
1. Голoвa Ta чЛеI{и пpaвлiння с IIoсaДoBими осoбaми ToBapисTBa.2. Гoлoвa Ta чЛеIIи пpaвлiння пoвиннi збеpiгaти кoмеpuiйнy TaсмницIo Taкoнфiденцiйнy iнфоpмaцirо i несyть зa iТ poзгоno,uе"'" вiдпoвiдйьнiсть, пеpедбauенy

зaкoнo.цaBcTвoМ УкpaiЪи.
3. Гoлoвa Ta чЛеI{и пpaвлiння вiДпoвiДaroть

tllкoДy вiдпoвiдно Дo ЗaкoнoДaBсTBa.
зa зaпoдiянy IIиМи ToBapисTBy

4. Члени пpaвлiння I{есyTЬ солiдapнy вiдпoвiдaльнiсть зa збитки, нaнесенi
. JBapисTBy ik винними Дiями (бездiяльнiстro).

5. Hе несyть вi.цпoвiДaльнoстi зa збитки' нaнесенi ToBapисTBy, чЛени пpaвлiння,якi гoлoсyBaЛи ПpoTи пpийняття pirшення, Яке сПpичиIlиЛo ToBapисTBy Збитки, aбo якi непpиймaли r{aсTЬ y гoЛoсyBal{нi з цьoгo ПиTa}Iня.
6' Гoловa Ta чЛеIlи пpaвлiння ToBapисTBa пoвиннi дtяти в iнтеpесaх ToBapисTBa

:oбpосoвiснo Ta рoЗyМIlo, I{е пеpеBищ},IоЧи свoik ПoBIIoBaяtеIIЬ' щo oзнaЧar, щo IIpиздiйсненнi свoiх ГIpaB Ta викoнaннi oбов,язкiв' щo пеpеДбaченi чиI{IlиМ зaкolloДaBоTвoМ'
сТaTуToМ тa iнrпими внyтpirпнiми ДoкyМеI{TaМи ToBapиоTBa, гoлoвa Ta чЛени пpaвлiння
пoвиннi ПpoяBЛЯTи тypбoтливiсть тa обauнiсть, 

"*"*.,lд oчiкyвaти вiд гapнoго кеpiвникa в
aнa"тoгiчнiй ситyaцii пpи allaЛoгiчних обстaвинaх.

1. Гoлoвi Тa ЧЛеIlaМ пpaвлiння зaбopоненo BикopисTaIII{Я слyжбовoгo
сТaнoBищa в oсoбистиx iнтеpесaх' неIIpиПyсTиМo збaгaчення зa paХ}.I{oк ТoBapисTBa' B ToМyчислi IIIJU{XOМ yкЛaДaння З I{иМи пpaвo.rинiв, a Taкoж ЗBеpIIенIIя IIa сBoIo кopисTЬ
комеpцiйниx rпaнсiв ToBaрисTBa.
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