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PoЗДIЛ 1. ЗAгAЛЬIII ПoЛo}ItЕIII{я

Стaття 1. Зaгaльнi пoлrrrrсення
1.Це Полоlкення с внyтpilшнiм ДoкyI\4еI{ToМ ToBapисTBa, Щo бiльшr .цеT.lЛЬI{o

pеГЛaN,{еI{Tyr пиTaння сTBopеI{I{я, poботи Ta IIpиПиIIеIIнЯ ПoBIIoBaжrIIЬ pевiзiйнoТ кoмiсiТ тa
ПopЯДoк IIpиЗI{aЧеIlI{Я ay.циTopсЬких пеpевipoк, пopiвняно зi сTaTyToI\4 aкцioнеpнoгo
ТoBapисTBa.

2.ПoлояtенIIя с aкToМ Bищoгo opгally ToBapисTBa - зaгaЛЬI{их збopiв aкцioнеpiв, тa
пiдлягaс BикoI{aннIo всiмa aкцioнrpaми ToвapиcТBa'

PoЗДIЛ 2.PЕ,BIЗIйIIA кOMIсIЯ

Стaття 2. Oсновнi питaння дiяльнoстi
1.Кoнтpoль зa фiнaнсoвo-гoclloДapсЬкoIо дiяльнiстtо ToBapисTBa здiйснrос pевiзiйнa

комiоiя ToBapисTBa, ЯКa oбиpaеться ЗaгaJIЬI{иМи збopaми aкцioнеpiв сTpoкoМ нa 5 poкiв.
2.Pевiзiйнa кoмiсiя склa.цarTЬся з гoЛoBи peвiзiйноТ кoмiсiТ Ta чoTиpЬoх членiв.
3.Члени pевiзiйнoi комiсiТ обиpaтоться BикЛIoчнo IIIЛяхoM кyМyляTиBнoГo

ГoЛoсyBaI{I{я з чисЛa фiзиuних oсiб, якi МaIoTЬ ПoBнy цивiльнy дiездaтнiсть, тa/aбo з чисЛa
IopиДичних oсiб - aкцioнеpiв.

Hе можyть бyти.rленaми pевiзiйноi комiсiТ:
- члеlIиI{aГJUIДoBoТpaди;
- гoЛoBa Ta ЧЛеIIи пpaвлiння ToBapисTBa;
- кopпopaтивниiт.секpеTap;
- oсoби, якi не МaIoTЬ пoвнoi цивiльноТ.цirзДaтнoстi;
- ЧЛеIIи iнIших opгaнiв ToBapиcTBa.

Члени pевiзiйнoi кoмiоiТ Iiе МoжyTЬ Bхo.циTи Дo скЛaДy лiчильноТ кoмiсiТ.
4.Гoлoвa pевiзiйноТ комiсii IIе e сaМoстiйним opгalloМ TоBapисTBa, не Мaе ПpaBo

сaмoстiйнo пpиймaти бyдь-якi piIпeння, a ЛиIIIе opгaнiзовyс pобoтy кoмiоii, скликaе ii
зaсiДaння Ta ГoЛoвyс нa I{иx; opгaнiзoвyс BеДrнIrя пpoтoкoлiв нa зaсiДaнIrях; IIprДсTaBля€
pевiзiйнy кoмiсiro y вiднoсинaх з iнIпими opгaнaми ToBaDисTBa тa йогo aкцiонеpaми.

5.Члени pевiзiйнoТ кoмiсiТ зoбов'язaнi:
- IIисЬМoBo пoвiдомиTи гoЛoвy pевiзiйноТ кoмiсiТ Ta I{aГЛяДoBy pa,Дy пpо свiй нaмip

виiIти зi склaдy pевiзiйнoi кoмiсiТ Зa.цBa тиrкнi;
- ДoTpиМyвaTисЬ BсTaIIoBЛенoГo B тoвapиствi pе)киI\4y кoмеpцiйнoТ тaсмницi

вiднoснo дoк1ъlентiB' ДocTyП Дo якиХ BoIIи МilloTЬ B cиЛy BикoнaIIня свoiх фyнкцiй;. IIе poЗГoЛolllyвaти iнфopмaцirо, щo Мaс сTaTyc iнсaйдеpоькoi;
- негaйнo iнфоpмyвaти IIaгЛяДoBy paДУ Пpo нaявнiоть У чЛеIIa кoмiсiТ

зaiнтеpеcoвaнoстi y BчиI{еI{I{i тoвapиствoМ ПpaBoчину aбo кoнфлiктy iнтеpесiв.

Cтаття 3. Порядок oбрaнЁя
1.Pевiзiйнa кoмiсiя скЛaДa€TЬся з л, яти ociб.
2.З кoжниN,{ чЛеI{oI\iI pевiзiйноТ комiсiТ yкЛaДarTЬся цивiльнo-пpaвoвий дoгoвip aбо

тpyлoвий дoгoвip.
.{оговip пiдписyеться вiД iменi тoвapисTBa ГoJIoBoIo пpaвлiння.
Умoви .цoГoBopy ЗaTBеpДжyIoТЬся зaГaЛЬIIиMи збоpaми aкцiонеpiв.
3.Гoлoвa pевiзiйнoТ кoмiсii oбиpaсться чЛrIIaМи pевiзiйнoi комiсii нa

зaciДaння ПpoсTolо бiльIпiстlo гoлoсiв.
пеptпoмy ii
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Cтaття 4. Поpядoк зДiйснeнIIя ПoBIIoBa}кeIIь
1.Pевiзiйнa кoмiсiя пpoBoДиTЬ пеpевipки фiнaнсовo-гoспoдapськоi Дiяльнoстi

ТoBapисTBa, Щo з.цiйснIoIoTЬся зa pезyЛЬTaTaМи фiнaнсовoГo poкy' a Taкoж y бyдь-який чaс
з iнiцiaтиви pевiзiйнoi кoмiсiТ, зa piшенням HaГшlДoBo\ paди aбo зaГaлЬIIих збopiв
aкuiонеpiв.

2.IIpи здiйсненнi пеpевipoк (pевiзiй) pевiзiйнa комiсiя зДiйcнtoс нaстyпнi фyнкцiТ:
- пiдтвеpДжyс ДoсToвipнiсть .цal{иx' щo мiстяться в pi.тнiй фiнaнсoвiй звiтнoстi;
- aнaлiзyс вiДповiДнiсть ведення б1xгa;lTеpcЬкoГo oблiкy нopМaTиBIIo-пpaBoBиМ aкTaM

Укpaiни тa мix<нapоДIIиM сТallДapTilМ;
- пеpевipяr ДoTpиМaнIIЯ BсTaIIоBЛеIIих нopмaтивiв i пpaвил y фiнaнсoвo-ГocПoДaрськiй

Дiяльнoстi ToBapисTBa;
- здiйснrое aнa,тiз фiнaнсoвoгo сTaI{oBищa ToBapисTBa, йoгo IlЛaToсПpoмoжнoстi,

лiквi.цнoстi aктивiв, спiввi.цноIпеIlня BлaсIIих Ta зaПoзиЧеIlиx кoIптiв, вияBЛеIIIIя
pезеpвiв пoкpaщеIII{я екoнoмiчнoгo сTaI{oBищa ToBapисTBa Тa пiдгoтовкy
prкoМеIlДaцtй для оpгaнiв ToBapисTBa з циХ ПиTaIIЬ;

- здiйснroс пеpевipкy свосчaснoстi Тa пpaвильнoстi плaтежiв IIoсTaчaЛЬIIикaМ

пpод1кuii Ta IIoсЛyг, плaтежiв .цo бтoдя<етy, нapaxyвaнЬ Ta cПЛaT .цивi.ценДiв,
пpoцентiв Зa oблiгaцiями (якщо Boни бyдyть випyщенi)' BикoнaннЯ iнrших
зобoв' язaнЬ ToBapисTBa;

- зДiйснroс пеprвipкy BикopисTaння пpибyTкy ToBapисTBa;
- iнфopмyс lraГЛя,цoBy paДy IIpo виявленi фaкти IIop)TI]rнIrя BсTaI{oBЛенoгo

IIopМaTиB}Io-пpaBoBиМи aкTaMи УкpaiЪи IlopяДкy Bе.це}IIIя б1xгалтеpсЬкoГo облiкy тa
:нaДaгt:нЯ фiнaнсoвoi звiтнoстi, a Taкo}к зДiйснення фiнaнсовo-госпoдapськoi
дiяльнoстi.
3.Зa пiдс1ъlкaМи IirpеBipoк pевiзiйнa кoмiсiя скЛa.Цaс BисIIoBoк' який зaтвеp,ц)кyеTЬся

нa if зaсi.цaннi тa пiдписyеTЬcя всiмa ЧЛrIIaМи pевiзiйноТ кoмiоiТ. Hе зго.цний з виснoвкaми
uлен pевiзiйнoТ кoмiсiТ IIоBиIIеII BикЛaсTи сBoIo oкpеМy.цyMкy, якa в oбoв,яЗкoвoмy Пopя.цкy

ПpиrДIIyrTЬся Дo BисI{oBкy pевiзiйнoТ кoмiсii.
4.Bсi piIпення пpиймaloTЬся pевiзiйнorо кoмiсiсто BикЛтoчI{o нa fi зaсiдaннях, якi

ПpoBoдяTЬся в мipy неoбxiдноcтi тa cкЛикaloTЬся гoЛoBolo pевiзiйнoТ кoмiсii.
ЗaсiДaння с IIpaBoМoчниM' якщo B i{ЬoМy беpyть yчaсTЬ бiльrше ПoЛoBиIlи членiв

кoмiсiТ.
5.Зaсiдaння скJIикaIoTЬся гoЛoвorо pевiзiйноi кoмiсiТ Iпляxом повiДoмлення всiх

членiв комiсii Зa ДBa днi до зaсiдaння, y бyль-який спoсiб' щo I1aДa€, мo>кливiсть

пiдтвеpдити фaкт цього пoвiдомлення.
6.Бyдь-який uлен pевiзiйнoТ кoмiсiТ мaе IIpaBo BиМaГaTи cкЛикaнI{я зaсiдaння

pевiзiйнoi кoмiсii в paзi BияBЛеI{I{я ПopyIIIеI{Ь у фiнaнсoвo-гoспoдapськiй Дiяльнoстi
ToBapисTBa, щo ПoTpебyroть теpмiнoвoгo pirшення pевiзiйноi кoмiсiТ.

7.Зaсiдaння кoмiсiТ ПpoBo.цяTЬcя ЛиIше в очнiй фоpмi.
8.Ha зaсiдaннi кoхсен uлен peвiзiйнoТ кoмiсii мaс ЛиIIIе o.цин гoЛoс.

Пеpедaння пpaBa ГоЛoсy oдIIиМ ЧЛеI{oМ pевiзiйнoТ кoмiсiТ iнrпoмy, aбо iнrшiй осoбi,
зaбopoнясться.

9.Ha зaсiдaннi комiсiТ Br.цеTЬся ПpoToкoJI.

B пpотoкoлi вкaз1тоться:
- мiсЦе Ta чac ПpoBе.цеI{нязaciдaння;
- IIиTaIIIIя' щo обгoвoplоBaЛисЬ;
- BизI{aчrння членiв кoмiсii' що бpaли )Д{aсTЬ y зaсiдaннi;
- oсновнi Tези BисTyпiв пpисyтнiх нa зaсi.цaннi членiв pевiзiйнoi кoмiсii aбo iнrшиx

oсiб;
- ПиTaI{I{я, щo пoсTaBленi нa гoЛoсyBaIIня тa пiдсyМки ГoЛoсyBaн}Iя ЗaНИNIИ.

- pirпення, щo бyли пpийнятi кoмiсiстo.
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Кoя<ен член кoмiсii, якщo вiн го-.loсr'вaв <Пpоти), Мa€ ПpaBo BикЛaсTи ПисЬМoBojьt.llo oКPеМy ДyМкy з пиTaнь, що oбгoвopIoBa-.IисЬ нa зaсiдaннi, якa в обoв'язкoBoМY
..t.lpяJК} f,onyЧaсTЬся Дo ПpoToкoJТy.

10.oдин пpимipник ПpoToкoЛy зaсiДaння I{aсTyIII{oГo пiсля зaсiдaння .цня I{aДa€TЬся
. t.i.loBi пpaвлiння ToBapисTBa, якиЙ зaбезпеuyе pеaлiзaцirо aкцioнepaми пpaBa нa
oзнaI'Io\{--Iення iз зaЗнaчеIIиМ IlpoToкoЛoМ, B ПopяДкy, BиЗI{aчеI{oМy сTaTyToA4 .гoBapисTBa.

1 1.Пpoтoкол пiдписyeTЬсЯ всiмa пpисyтнiм и нa зaciДa""i членaйи pевiзiйнoi комiсii.
l2.BiдпoвiДaльнiсть Зa сBoеЧaснiсть тa пpaвильнiсTЬ скЛa.цaн'" 

',po.onoЛy 
несr

Гo.loBa ревiзiйнoi кoмiсii'
Biдпoвiдaльнiсть зa Дoстoвipнiоть BикЛa.цrI{иХ y ПpoToколi .цaних IrесyTЬ ЧЛеIIи

кortiсiТ. якi йoгo пiдписaли.

Стaття 5. Пpaвa peвiзiйнoТ кoмiсii
l.Pевiзiйнa кoмiсiя для pеaлiзaцii своiх фyнкцiй Мaс ПpaBo витpебyвaти y opгaнiв

ТoBapисTвa.цoкyМеI{Tи сТoсoBI{o фiнaнсoво*гoсIloДapськoi дiяльнoстi товapиствa.
I{i дoк1ъленTи IIoBиннi бyти нaдaнi 

',o.uдo""'и oсoбaми 
'o"up".'"u пpотягoм 5

рoбouих .Цнiв з ДIIЯ oTpиМal{ня писЬMoBoГo зaПиTy pевiзiйноi комiсiТ.
oбсяг докyментiB BизI{aчaсTЬся y .u,,,'i pевiзiйнoТ кoмiсiТ, який пiдписy€TЬся

Гo.loBoIo кoмiсiТ.
2.Pевiзiйнa кoмiсiя Мaс ПpaBo BиМaГaTи скЛикaн}Iя

ПoЗaчеpГoBиx зaГiшIЬI{их збopiв aкцiонеpiв.
PiIпення Пpo IIaгIpaBЛе}lIIя тaкoТ BиМoГи До нaгляДoвol

бi.-rьпriстrо гoлoсiв членiв pевiзiйнoТ кoмiсii, що беpyть yчaсTЬ y
Пpотoкол цЬoГo piпrення ПoBиIIеIl мiстити:

4.Члени pевiзiйнoТ комiсiТ МaIоTЬ IIpaBo бри
бpaти r{aсTЬ в oбгoвopеннi питaнБ ПopяДкy .цеI{I{oГo
кoЛи BoI{и не е aкцioнеDaМи.

зaсlДal{Ь lraгЛЯДoBoi paди.

paди тlpиЙМaсTЬсЯ ripoсTolo
if зaсiдaннi.

пpисyтнiми I{a зaГaJIьних збoрaх Ta
з ПpaвoM .цopaДчoГo ГoЛoсy" в paзi

- I{aЗBy opгal{y ToBapисTBa' ПpoBеДеIIня зaсiдaння якoГo BиN{aгae pевiзiйнa кoмiсiя:
зaгa'тьнi збopи aкцioнеpiв uи зaсiдaннЯ llaгЛяДoвoТ paди;

- пеpелiк IIиTaнЬ ПopяДкy .цеIIIioГo, щo BиIIoсяTЬся I{a poзгЛяД цЬoгo opГaнУ
ToBapисTBa],

- МoTиBи неoбхiДнoстi винесенIIя IIa poзгЛяД зaзI{aчениx IIиTaIIЬ;
- пеpелiк докyментiB Тa Пpoектiв pirпень, якi вiДнoсяTЬся .цo BизнaЧеIIoгo pевiзiйнorо

кoмiсiсro пopяДкy.цеIll{oГo' Тa З якиМи MaIoTЬ ПpaBo знaйoмитись aкцioнщи - в paзi
BиМoГи скЛикaТи зaгальнi збоpи aкцioнеpiв. I]i дoк1ъlенTи ДoДaIоTЬся Дo IIрoToкoЛy;- iнIшi вiдoмoстi, щo нa ПoгЛя.ц pевiзiйнoТ кoмiсii неoбхiднi ДЛЯ пpийняття
ПpaBиЛЬiloгo pirпення IIaГJIЯДoBoIo paДolo aбo зaгaльHIlN|Избopaми aкцioнеpiв.
Пpoтoкол пiдписyсться воiмa чJ-Iе}{aМи комiсiТ, щo ПpoГoлoс}.BaJTи кЗa> пpийI{яTTя

pirпення Пpo неoбхiднiсть скликaIIнЯ ПoЗaЧеpгoBиx зaГaЛЬних збopiв aкцiонЪpiв aбo
з aсiдaння IIaГЛя.цoBoi paди.

Член pевiзiйнoТ кoмiсii, щo [poГoЛoсyвaв <Пpоти)) зaзнaчеI{oгo Bище pitпення мaс
ПpaBo BикЛaсTи y ПpoToкoЛi влaснy.цyМкy з poзГЛяIryгoгo ПиTaIIня тa пiдписaти iТ.

З.Pевiзiйнa комiсiя Мae пpaBo вIIocиTи пpoпoзицii дo пopядкy ДеIIIroГo ЗaгaЛЬIIиx
збoniв.

5.Члени pевiзiйнoТ кoмiсiТ Мa}oTЬ ПpaBo бpaти yчacТЬ y зaсiдaннЯx }IaГJU{ДoвоТ paди y
BиIIaДкaХ' пеpедбaнеI{иx сTaTyToМ Ta чиI{IIиМ зaкoIIoДaBсTBoM.

6.Pевiзiйнa комiсiя Мa€ Пpaвo BиМaГaTи вiд прaцiвникiв ToBapисTBa, BкЛIoчaIочи
:]oсaДoBиx oсiб opгaнiв тoвapисTвa' IIоясI{енЬ з пиTaI{Ь, щo вiДнoс 

"iu"'дo компетенцiТ
pевiзiйнoТ кoмiсiТ.

вiдпoвiдний aкт.

Зaзнaчений aкT Мo)ке нaпpaвJUITися гoлoвi пpaвлiння для пpийпяття pirпення
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сToсoBI{o I{еBикoI{aнI{я ПoсaДoBих oбoB'язкiв вiдповiДI{иМ пpaцiвникoм.
7.Pевiзiйнa кoмiсiя B}IoсиTЬ нaглядoвiй Paдi пpoпозицiТ Пpo IlpиTяГненIlя Дo

дисциплiнapнoi тa мaтеpiaльнoi вiДпoвiдaльнoстi пpaцiвникiв тoвapиствa.

Стaття 6. oбoв'язки pевiзiйнoТ комiсii
1 .Pевiзiйнa кoмiсii зoбoв'язaнa:

- BиI\,laГaTи скЛикaння зaсiдaння llaГЛяДoвoi paди Ta IloзaЧеpгoBиx зaГa.ЛЬIlиx збopiв
aкцioнеpiв y BиIIaДкaх, кoЛи виявленi неIo ПopyшiеIiliя y фiнaнсовo-.o..,oдup."*iй
дiяльнoстi ToвapисTBa aбo зaгpoзa iнтеpесaм ToBapисTBa BиМaГaIoTЬ виpiIпення
ПиTaнЬ, щo вiднoсяTЬся Дo ix кoмпетенпiТ:

- IlaДaBaTи ГoЛoBl IIpaBnlHI{я ToBapисTBa не пiзнiIпе
piuних зaгaJIЬIIих збopiв aкцiонеpiв' BиснoBoк зa
ГoсПo.цapськоТ .цiяльностi тoвapиствa зa piк;

- Пl.ЦТBерДI(yBaTи дoстoвipнiсTЬ ДaI{их' щo мiстяTЬся y звiтaх тa iнrпих фiнaнсoвих
Дoк}ъ4rнTaх aбo встaнoBЛIoBaTи фaкт ik недостoвipностi;

- ГoTyBaTи BиcI{oBoк пpo ЕIеПЛaToсПpoмoжнiстЬ ToBapиствa aбo ймoвipнiсть тaкoТ
I{еIlЛaTocПpoМoжнoстi внaслiдoк BикyПy ТoBapисTBoМ BЛaсI{иХ aкцiй, сTaI{ BЛaсIIoГo
Ta pеЗеpBIIoго кaпiтaлy ToвapисTBa нa .цеI{Ь ПpoBе.цеIiI{Я ЗaгaЛЬIIих збopiв aкцioнеpiв,
.цo rropяДкy .ЦrllнoГo якoГo BиIIесеIIO ПиTaI{Ilя Пpo BикyП ToBapисTBoМ BЛaсI{их aкцiй;
oГoЛoсиTи цей вионoвoк зaГа,ЛЬIlим збоpalл aкцioнеpiв;

- iнфopмyBaТи I{aГJU{ДoBy paДУ Тa ГoЛoBy пpaвлiння ToBapисTBa Пpo BиЯвЛенi фaкти
ПopyIIIеI{I{я BсTaIIoBЛеIIoГo зaкoнo.цaвсTBoМ ПopяДкy BеДеIIIiя б1т<гa,ттеpськоТ
звiтностi тa здiйснення фiнaнсoвo.гoсПoдapськоi дiяльностi. B цьoмy paзi uлени
pевiзiйнoТ кoмiсiТ беpyть yЧaсTЬ y зaсiДaннi нaгJUIДoBoi paди, Якa poзгляДar
iнфopмaцiro pевiзiйноТ кoмiсii;

- нa BиМoгy IIaгЛЯДoBoi paди aбo пpaвлiння ToBapисTBa, ГoЛoBa Ta ЧлеIIи pевiзiйнoТ
комiсiТ повиннi бpaти yчaсTЬ y зaсiдaннях циХ оpгaнiв ТoBapисTBa, aбo в обгoвopеннi
I{иМи нa овoТх зaсiДaнняx IIеBI{иx ПиTaIIЬ ПopяДкy ДеI{I{oГo.
2.tIpll здiйсненнi пеpевipoк (pевiзiй) чЛеIIи pевiзiйнoi кoмiсii шoвиннi IIaJTехtниМ

ЧинoМ BиBЧaTи всi дoкyмеI{Tи, щo МaIoTЬ вiднoIпення Дo пpеДМетy пеpевipки (pевiзii)'

Стaття 7. ПpипинrнIIя ПoBнoвa}I(еtIЬ членiв pевiзiйнoi комliсii
1.Пoвнoвaя{еI{IIя членiв pевiзiйнoТ кoмiсii ПpиПиI{яIoTЬся Зa piIпенням ЗaГа'TЬIIих

збopiв aкuioнеpiв.
2.Зarasтьътi збоpи aкцiонеpiв MoжyTЬ пpийняти piпrення Пpo ДoсTpoкoBе ПpиIIиI{eI{ня

ПoBI{oBa}кень членiв pевiзiйноi комiсiТ.
Пiдстaвaм И ДI1Я Дo сTpo кoBoгo ПpипиI{еI{IIя IIoBI{oBaжеI{Ь Мo жyTЬ бути:

- BЛaсIIе бaжaння;
- Пo.цa!{ня нaгля.цoвоi paди aбо пpaвлiння пpо недобpосoвiсне здiйсI{еIlня ПpaB Ta

BикoI{aI{ня oбов,язкiв членiв комiсiТ;
- BиПaДки, пеpедбaненi цивiльниМ зaкoнoДaBсTBoМ.

3.Якщо внaслiдoк бyДь-якиx ПpичиI{ Tpи ЧJIеIIи pевiзiйнoТ кoмiсiТ I{r МoжyTЬ
ПpoДoBхryBaти здiйснIoBaTи свoi гlовнoBa)кrння, IIpo зaзIlaЧеI{е ГoЛoBa pевiзiйнoТ кoмiсii
IIоBинеI{ негaйно пoвiдoмити ГoЛoBy IIaгЛядoBoТpaди, a нaглЯ.цoBapaДaтеpмiнoвo скликaTи
ПoЗaЧеpГoBi зaгaльнi збopи aкцiонеpiв з ПиTaI{ня ПpиIIиIIеIIIIЯ IIoBнoBaжеIIЬ членiв
pевiзiйнoi комiсii тa oбpaння IIoBoГo скЛa.цy pевiзiйнoi кoмiсii y ПoвI{oМy склaдi.

4.Одиll й той )I{е ЧЛен pевiзiйнoi кoмiоii Мo}Itе бyти oбpaний .цo скЛa.цy pевiзiйноi
кoмiсii нeo.цнopaзoBo.

нiж зa 45 днiв .цo ДaTи IIpoBrДенI{я
пiдс1ълкaми пеpевipки фiнaнсoвo-

piк.
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2.Bсi iнrпi пеpевipки € ПoзaПJaнoBиМи.
3.Спeцiarrьнi пеpевipки фiнaнсoвo-ГoсПoДapськoi Дiяльнoстi ПpoBoДЯТЬсЯ зa paхyнoк

ТoBapисTBa нa BиМoГу:
- ЗaгaJIЬI{иx збopiв aкцiонеpiв;
- нaгJUIДoвoi paди;
- пpaвлiння;
- aкцiонеpiв, щo I{a ДенЬ ПoДaI{I{я тaкoТ BиМoги с BЛaсI{икaми l0 i бiльrпе вiдсoткiв

ПpoсTl{x aкцiй тoвapисTBa;
- pевiзiйнoi кoмiсiТ.

4.Bимогa Пpo ПpoBеДеIIHЯ спецiaльнoi пеpевipки BикЛa.цaсTЬся ПисьМoBo Ta
нaIIpaBЛяеTЬcя ГoлoBi пpaвлiннЯ ToBapисTвa, який. пoBиIlен негaйнo IIеpе.цaTи ii pевiзiйнiй
кoмiсii, a Taкo)к здiйснити всiх неoбхi.цниx дiй для I{aДaI{Ilя МoжЛиBoсTi пoвнoi тa
всебiчноТ пеpевipки pевiзiйнorо кoмiсiсro.

!нем IIo.цaIIня BиМoГи r .цеIrЬ pеeстpaцii BиМoГи B товapиствi, якщo BиМoГa
ДoсTaвЛенa особистo; ДеI{Ь I{aДХoДхtеIlllя BиМoги .цo ПoIIIToBогo вiддiленt{я зв'язкY .цЛя
I{aпpaBЛеIiня iТ тoвapисTBy.

5.Bимoгa ПoBиHHa мiстити:
- I{aзBy opгal{y, aбo нaймеIIyBaнIIя aкцiонеpa _ iнiцiaтopa ПpoBеДеIII{я сПеЦia'тьноТ

пеpевipки;
. МoTиBи неoбхiДнoстi пpоведення пеpевipки;
- пеpелiк ПиTaнЬ' щo пiдлягaroть пеpевipцi;
- кiлькiсTЬ Ta Yo aкцiЙ, ЯкиМи вoлoДiе (вoлoдiroть) aкцitlнеp (aкцioнеpи), щo BиМaГaс

ПpoBеДеIrHя пеpевipки ;

- пiдписи iнiцiaтopa (iнiцiaтopiв) пpоведення пеpевipки.
6.Якщo iнiцiaтopoм ПpoBеДенI{я спецiaльноi пеpeвipки с aкцiонеp - IoриДиЧIIa

oсoбa, Ta BиМoгa пiдписaнa йогo пpедcTaBIIикol\,{, .Цo BиМoги в oбoв'язкoвoмy IropяДкy
.цoДarTЬсЯ нотapiaльнo пoсвiд.rенa копiя вiДпoвiДнoi довipенoстi.

Якщo BиMoГa, скЛaДaнa вiд iменi aкцioнеpa - IopиДиЧноТ осoби, пiдписaнa йoгo
vIIoBнoB&){tеHoIo oсoбoто' що вiДпoвiДнo .цо зaкoнo.цaвсTBa Ta сTaTyTy цiеТ ropидичнoТ осoби
:riс вiд iТ iменi, .цo виМoги ПoBинHa бyти дoдaнa кoпiя IlpoToкoЛy piIпення вiДпoвiднoго
i]ргaнy IopиДичIIoi особи пpo oбpaння осoби нa ПoсaДy кеpiвникa. Копiя пoвиннa бyти
зaсвiдuенa нoтapia;lьно.

Кpiм тoгo, Дo BиМoги aкцioнеpa - IopиДиЧIIoi oсoби Taкoяt необxiднo .цo.цaTи Bитяг з
€динoгo ДrpжaBlroГo perсTpy IopиДиЧIIих осiб тa фiзиuниx oсiб _ пiдпpиeмцiв, отpимaний
сToсoBtIo aкцiонеpa - Iopи.цичнoi oсoби' щo зBеpTa€TЬся iз BимогоIo Ilpo ПpoBеДеiIIrя
спецia,тьнoТ пеpевipки сTaI{oМ ТIa .цень IIoДaннЯ вiДпoвiДнoi Bимoги Ilpo ПpoBе.цеIlня
спецia'rьнoi пеpевipки, Taкий Bитяг з eдинoгo .цеpжaBнoГo pе€сTpy lоpиДиЧIiиx oсiб тa
фiзиuних oсiб - пiдпpисмцiв пoвинен мiстити iнфopмaцiЮ щo.цo yсiх кpитеpiТв поlпyкy
вi.цoмoстей, пеpедбauених СдиниМ .цrpжaBIIиМ pеrсTpoМ lopиДичних oсiб тa фiзиuних oсiб
- пiдпpисмцiв.

.{oпyскaетЬся IIa'цaI{ня безпосеpe.цI{Ьo IIpеДсTaBIrиком aбо yПoBI{oBDI{еI{oIo oсoбoю
зaЯBI{икa оpигiнaлiв дoкyментiB, з яких гoЛoBa пpaвлiння знiмaе кoпito тa зaсвiднyе свoiМ
пiдписoм Ta пеЧaTкolo Toвapиствa, здiйснIor ЗaIIис <Зpoбленo з opигiнa,тa>.

7.B paзi, кoли вiд iменi aкцioнrpa - фiзи.rноi осoби (aкцiонеpiв) вимогa пiдписyсться
r1urо (ix) ПpеДсTaBI{икoМ (пpедстaвникaми), ,Цo тaкoТ BиМoГи ПoBиIlI{a бути ДoДalra
нoтapiaльнo пoсвiд.rенa кoпiя вiдшoвi.цнoТ дoвipенoстi

8.Якщо ПpoBеДrIIня спецiальнoТ пеpевipки вимaгaсTЬся зa pirшеннЯM ЗaГaЛЬIIих
збopiв aкцioнеpiв aбo нaглядовoТ paди aбo пpaвлiння ToBapисTBa, pевiзiйнiй кoмiоiТ
IIaДaroTЬся вiдпoвiднi piIпення, oфоpмленi llpoToкoлaМИ, ?бo BиТЯг З Ilих, в opигiнa.шi.

9.ПpoтягoМ П'яTи poбouиx днiв з Дня oTpиМalrня BиМoги, peвiзiйнa кoмiсiя ПoBинIIa
aбo pозпouaTи пpoвrДення спецia,тьнoТ пеpевiрки aбo вiдмовplTl У iТ пpoведеннi.

1O.Biдмoвa y ПpoBеДеI{нi спецiaльнoi пеpевipки мaс бyти мотиBoBaI{a, Ta Мo)ке МaTи
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мiсце ЛиIIIе в paзi, кoЛи:
- iнiцiaтop пpoBе.цення спеЦialьноi пеpевipки не с oсoбorо, щo Мaс I{a Цr IIpaBo;
- BиМoГa пiдписaнa oсобоrо, чиТ пoвнoBa}I{енtIя не пiдтвеpдженi y BиЗнaчеI{oМy

IlopяДкy' aбo осoбoro, якa згiднo Дo зaкoнoДaBсTвa не Мar Taких ПoBI{oBaжеI{Ь.
ll.Biдмовa y ПpoBеДrннi спецiaльнoТ пеpевipки не пiзнirше I{aсTyгIIIoГo ДнЯ пiсля

rтpийняття TaкoГo piпrення IraПpaBЛяrться iнiцiaтopy ПpoBеДення спецia,тьнoi пеpевipки.
12.Piшення пpo вiдмовy y ПpoBеДеIIi пеpевipки, aбо пpо iT пpoвeдення, пpиймaсTЬся

нa зaсiдaннi pевiзiйнoi кoмiсiТ ПpocTolo бiльrпiстro гoлoсiв.
13.Cпецia'тьнa пеpевipкa IIе Мo}кr TpиBaTи бiльIпе нiх< 30 днiв.
14.Bиснoвки Зa пiдс1ъ,rкaми IIpoBеДеI{нЯ спецiaльнoТ пеpевipки нaIIpaBЛяIoTЬся

iнiцiaтopy if пpоведеннЯ' a Taкo)к гoлoвi пpaвлiння Ta нaгЛяДoвiй paдi oДIloчacнo.
Якщo тaкi виснoвки мiстять iноaйдepськy iнфopмaцirо, To Boни IIaIIpaBЛяIoTЬcЯ ЛиIIIе

гoлoвi пpaвлiння Ta нaглядовiй paД| iнIшим oсобaм iнiцiaтоpaм fi ПpoBеДrI{IIя,
IIaпpaBЛяеТься ЛиIIIе BиTяг з BиснoBкy З BкaзaIIIIяМ Пpичи}Iи IIе IraПpaBЛrIIIIя воьогo йoгo
TекoTY.

PoЗДIЛ 3.AУДиT

Cтaття 9. Ayдитоp. Пopядoк ПpoBеДенHя ПoзaПЛaнoBoгo ayДиTy
l.Ayдитоp ToBapисTBa зДiйснrое пеpевipкy фiнaнсoвo-гoспoдapськoТ дiяльнoстi

ToBapисTBa y вiдпoвiдностi з IIиIII{иМ зaкoнo.ЦaBсTBoМ УкpaiЪи нa пiДстaвi yклaденoгo з IIиМ
ДoГoBopy.

2.Pirпення пpo oбpaннЯ ayДиTopa ToBapиоTBa Ta BиЗI{aчеIIнЯ yМoB ДoГoBopy, Щo
yкЛaДaTиМеТЬся з ниМ' BсТaI{oBЛrння poзмipy oIIJIaTи йoгo пoолyг, пpиймaеTЬся I{aгЛяДoBoIo
pa.цoЮ ToBapисTBa.

3.Ayлитop IIе Мoже бyти пoв'язaниЙ' мaйнoвими iнтеpесaми з ToBapисTвом aбо з
йoгo aкцioнеpaМи, aбo пoсaдoвиМи oсoбaми opгaнiв ToBapисTBa' щo не с aкцioнеpaми.

Toвapиствo Мar пpaBo вiльнoгo вибоpy ayДиTopa з ДoTpиМaнI{ЯМ ПpaBиЛ'
BсTaнoBЛених зaкoнo.цaBсTBoМ УкpaТни.

Пpи вибopi ayлитopa l{aГЛя.цoBa paдa aбo aкцioнеpи - iнiцiaтopи IIpoBеДеI{HЯ aУДИTУ,
пoвиннi ДoTpиМyBaTисЬ BиМoг зaкoIIoДaBсТBa щoДo обмеx<ення зДiйснroвaTи ayДиTopськi
пеpевipки нaсTyПIrиМи oсoбaми:
- ay.циTopoМ, який мaс пpямi pодиннi сToс}.I{ки З ГoЛoBolо пpaвлiння Ta чЛеIIaМи нaглядoвоi
paДи ТoBapисТBa]
- ayДиTopoМ - ГoЛoBото пpaвлiнIlя, чЛеIlulМи пpaвлiння aбo aкЦioliеpoМ ToBapисTBa;
- ay.циTopoм - пpaцiвIIикoM ToBapисTBa;
- ayДиTopoм - пpaцiвIlикoМ фiлiТ aбo ПpеДсTaBIrиЦTBa ToBapисTBa
- ay.циTopoм - aфiлiйoBal{olo oсoбoю ToBapисTBa тalaбo йoгo пoсaдoвих oсiб;
- ay.циTopoм, який НaДa€, кoнсyЛЬТaцiйнi пoслyГи ToBapисTBy.

4.ToвapистBo сTBopIoс ayДиTopy нaЛе}кili yмoви для якiснoгo Bикoнaння свoТx
обoв'язкiв.

Гoлoвa пpaвлiння тa/aбo iнrшi пoсaдoвi oсoби ToBapисTBa I{есyTЬ IIеpсoнaЛЬI{y
(сoлiдapнy) вiдпoвiдaльнiсть Зa ПoBIIoTy Ta .цостoвipнiсть бухгaлтеpськиx Ta iнших
докyментiв, якi IIaДa}oTЬся ay.циTopy ДЛЯ IIpoBеДеIIIIя ayДиTy.

5.Ayдитop ЗaJIyЧaсTЬся в oбoв'язкoBoМy ПopяДкy щоpi.lнo ДЛЯ пеpевipки Tа
пiдтвеpд>кеI{Hя ПpaBильнoстi pi.iноТ фiнaнсoвoi звiтнoстi.

Ayдитоpськa пеpевipкa дiяльнoстi тoвapиоTBa Мaс бy:и пpовеДrlla y бyль-який чaс
IIa BиМoГy aкцioнеpa (aкцiонеpiв), який вoлo.цiе (якi paзoм вoлодirоть) бiльпr, нiж 10%
ПpoсТих aкцiй ToBapисTBa.

6. BикoнaннЯ ayДиTopoМ ДoГoBopy BизI{aчarTЬся aкToМ пpийoмy-з дa'li aу дитopсЬкoГo
BисIroBкy aбo iнIпoгo oфiцiaтrьнoгo ДoкyМеIITy.



8

7.Ayдитоpоький BиснoBoк cкЛaДaeТЬся З .цoTpиМal{нЯМ вiдпoвiдниx нopM -Ia

стaндapтiв i повинен мiстити:
- пiдтвеp.цntеIlllя aбo apгyмеirToBal{y вiдмoвy вiд пiдтвеp.ц}itеIllrя дoстовipностi, пoвноти

тa вi.цпoвiДнoстi зaкoнo.цaBствy бy<гaлтеpськoi звiтнoстi ТoBapисTBa;
- оцiнкy ПoBI{oTи Ta достoвipностi вiдoбpaження фiнaнсoвo.гoсIlo.цapсЬкoгo сTaнy

ToBapисTBa y йoгo буxгaлтеpськiй звiтностi;
. iнrшi.цaнi тa вiдомoстi, щo визI{aЧенi чинним Зaкoнo.цaBствoм УкpaiЯИTaмiжнapoдними

сTaI{ДapTaМи.
8.B paзi IIpoBеДrIrнЯ aуДИTУ IIa BиI\лoгy aкцiонеpa, щo вoлoДie бiльIш, нiж 10% aкЦiй,

цей aкцioнеp Мaс ПpaBo сaмoстiйнo обpaти ayДиTopa Ta yкЛaсTи з IIиМ вiДпoвiДний дoгoвip.
Пpи цьомy в дoгoвоpi IIoBиI{rн бyти вкaзaниЙ oбcяг пеpевipки (кoнкpетнi IIиTaI{I{я,

Щo сТaBЛяТЬся ПеpеД ayлитopом).
Bитpaти, пoв'язaнi З пpoBеДе}Iням цiсТ пеpевipки, пoклaДaloTЬся нa aкцiонеpa, нa

BиМoгу я кoГo зДiйснюсться пеpевipкa.
Зaгaльнi збopи aкцiонеpiв МoжyTЬ }D<в€rЛиTи piIпення пpo вiдIпкoДyвaннЯ Пoнeсених

aкцioнеpом BиTpaT y зв'язкy з ПpoBеДеIrIrЯМ ay.циTy Зa paхyнoк ТoBapисTBa.
Гoловa пpaвлiння мaе зaбезпечиTи нa'тежнi yМoBи ay.циToрy, обpaнoмy aкцioнеpом

ДЛя ПpoBе.цrння пеpевipки IIpoTяГoМ 10 днiв З Дa;TИ oTpиМaння ПисЬМoвoГo зaпитy вiд
Taкoгo aкцiонеpa Тa ayДиTopa.

У зaзнaчений вище сTpoк ГoЛoBa пpaвлiння Мar IIaДaTи aкцioнеpy вiдпoвiдь з
iнфopмaцiсю щoДo .цaTи ПoчaTкy ayДиТopськоi пеpевipки.

9.AyдитopсЬкa IIepеBipкa нa BиMoгy aкцiонеpa (aкцioнеpiв)' який е BЛaсIIикoм бiльtш
нiхс 10 o/o aкцiЙ ToBapиcTBa' Мoже IIpoBoДиTися не чaстiIIIе.цBox paзiв нa кzrЛеHДapl{ий piк.

10.У paзi IIpoBеДеI{нЯ aуДkITУ ToBapисTBa Зa ЗaяIBoIo aкцioнеpa (aкцioнrpiв), який (якi)
С вЛaсIIиком (влaсникaми) бiльlпе i0 вiдсoткiв пpoстиx aкцiй ToBapисTBa, викoнaвvий
opГaн ToBapисTBa нa BиМoГy TaкoГo aкцiонеpa (aкцioнеpiв) зобoв,язaттутiт' HaДaTИ зaвipенi
пiдписoм ylloBнoBaженoi осoби ToBapисTBa Ta ПечaTкolo ToBapиствa копii всiх дoкyментiв
IIpoTяГoМ II'ЯTvl' pобouиx днiв з ДaTи oTpиМaння вiдповiдногo ЗaIIиTy ayДиTopa'
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