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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Це Положення про Наглядову раду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі 1 .1 .

«Положення») розроблено

відповідно до чинного законодавства України та статуту

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - «Статут»),

ПО

ГАЗОПОСТАЧАННЮ

ТА

1.2.
Положення визначає правовий статус Наглядової ради, порядок обрання її членів,
організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради, а також
прийняття
ними
рішень
стосовно діяльності
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТА ЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (даті «Товариство»).
1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено
лише ними.
1.4. У випадку виникнення розбіжностей між Статутом Товариства і цим Положенням
повинен застосовуватися Статут Товариства.
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління
Товариства (далі - «Правління»).
2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та
цього Положення.
2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан
Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ.
3.1 .Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством
України та Статутом Товариства.
3.2.3а рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані
питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.
3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
3.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,
пов’язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду,
Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства,
які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки,
інструкції, у тому числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);
3.3.2. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів,
підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату
їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів;
3.3.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
3.3.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на
суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
3.3.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів;
3.3.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених
законом;
3.3.7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління
Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління (виконуючого
обов'язки Голови Правління) або члена Правління від здійснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління (члена Правління);
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3.3.8. Затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди;
3.3.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання
(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
3.3.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
3.3.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів;
3.3.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
3.3.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу
або перетворення Товариства;
3.3.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна
або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
3.3.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
3.3.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
3.3.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
розміру оплати її послуг; прийняття рішення щодо збереження первинних документів, на
підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювались зміни в системі реєстру,
включаючи визначення особи відповідальної за їх збереження;
3.3.18. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
3.3.19. Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження нерухомого майна
Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути
відчуження нерухомого майна. Надання дозволу, незалежно від його вартості, на відчуження
нерухомого майна дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями)
у статутному капіталі яких володіє Товариство та будь-яких операцій з нерухомим майном
дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному
капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна.
Списання, незалежно від його вартості, нерухомого майна Товариства та/або його дочірніх
підприємств здійснюється за рішенням Наглядової ради;
3.3.20. Надання згоди на звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств в
господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його
дочірніх підприємств;
3.3.21. Прийняття рішень про участь Товариства та/або його дочірніх підприємств в інших
юридичних особах, рішень про вихід Товариства та/або його дочірніх підприємств з інших
юридичних осіб, рішень про придбання Товариством та/або його дочірніми підприємствами
корпоративних прав (зокрема, але не виключно акцій, часток, паїв) інших юридичних осіб та
їх продаж;
3.3.22. Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.
3.4. До компетенції Наглядової Ради належить:
3.4.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного
секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;
3.4.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються
їм для вивчення та підготовки;
3.4.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від
вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

З

Г-

затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах,
т. них законом та Статутом Товариства;
5 .- 5 Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів
Ж’яагтк) Товариства;
5 - • Ствердження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств,
я
не визначено статутом дочірнього підприємства;
І - ' Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та
« с е : -енційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо
: . '. . -. :-:ня їх нерозголошення;
- * Прийняття рішення про призначення та припинення повноважень тимчасово
■■в -;•>:чого обов'язки Голови Правління Товариства;
- - Прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу,
припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов’язків
. керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями,
■
і
статутному капіталі яких володіє Товариство. Прийняття рішення щодо
::-:я умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи
:■т =- =.г?:гної на їх підписання;
. .нення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій
■- "т'-т-тлвництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності
Ге - - - :.тва. його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних)
■
т:з чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх
■ " т • ;т?. положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам,
■
т_
га іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за
- е> в Товаристві норм чинного законодавства України;
З - II Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
і £ . / . • - .татарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій,
1ГТ5 та відокремлених (структурних) підрозділів;
: - І
т.тял висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією
І гш гвстза:
: - :
ьерлження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих
рчя с. г них актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та
ш_
- рнличннх осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі
■сап зс.т-оліс Товариство;
' - - Зир „*ння питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших
■ г'<
. асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та
г а є &г-;ня г>еорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх
п . є- .
. про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб (у
і%
- т:-:: \ підприємств), про затвердження статутів (інших установчих документів)
лврчге
г.ттиємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному
і_
_
с<их володіє Товариство, про створення та припинення (ліквідацію) філій,
і ': .
і-тз та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про
■агшет^дгення положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні)
в. ж
' вариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано
л і ч 'є :
,::рнємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у
саг
■_:::таіі яких володіє Товариство;
З А .]: В т -„ення питань про участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб,
і
'і ц геніями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство у промислово•н а .
т;-лах та інших об’єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у
Н Ц Ш Е - створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами
я і .шт • - лячними особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких
ШМ Ж - їоГИСТВО будь-яких інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств) та вихід з
ж д і •• - : -:них осіб, про здійснення дочірніми підприємствами та іншими юридичними
ш я .
■іл'и (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство внесків до
о и ! »- іілл ^ талів будь-яких інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших
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: • ; ментів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами
ніііи х юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких
: -. тні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій,
та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств та
- : ::н\ осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє
дре затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені
дрозділи дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями,
—V— ?Му капіталі яких володіє Товариство;
вчення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі
дереліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;
За -і .-:єни я політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство
}
на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики
т: йняття рішень про здійснення Товариством вказаних дій у випадках,
--едитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не

а * І ! Ег

-:‘тя рішення про вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами
незалежно від суми, щодо: надання Товариством та/або його дочірніми
■г~ьамн основних засобів у позичку, одержання й видачі Товариством та/або його
дприємствами фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов’язків
> -'-/гадання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки,
аміни сторони у зобов’язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги,
стсдачі Товариством та/або його дочірніми
підприємствами майна в заставу,
тих правочинів згідно з якими майно Товариства та/або його дочірніх
з в ступатиме в якості забезпечення;
•- 1
~
яття рішення про здійснення Товариством та/або його дочірніми
слш будь-яких операцій з векселем (в т.ч. емітувати (видавати), купувати,
Тмінювати, здійснювати індосамент, приймати Товариством та/або його
д .ддриємствами зобов’язання за векселем та будь-які інші дії);
- 2’. В и ш згоди Товариству та/або його дочірнім підприємствам на вчинення дій щодо:
- зих угод, визнання вимог, визнання позову, відмови від позову, відмови від
вимог (як окремі дії так і в сукупності щодо одного контрагента) на суму
5 ■ >Л00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) або його еквіваленту в іноземній
і —яс*
т- : фіційного курсу НБУ;
: г
-:ення політики взаємодії із депозитарною установою та іншими учасниками
депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників
депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини;
• рення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані
Затвердження положень про них, обрання їх керівників;
- т імення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із
-■ том Товариства та/або статутами дочірніх підприємств.
5 5 Гж
що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть
ац р
іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків,
аконом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради
: жуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції
: і

мді : за рада має право:
1 _С ~
зати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
Ш 1 -Іа ЇГ2Г» звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов’язки Голови Правління) та
чвешг * -- ння. інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв
■В_Л№ в в с і т.калової діяльності;
1 А З і-- -а-лти види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод,
договорів та інших правочинів), укладання яких для Товариства та/або його
; тиємств потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати
_ до істотних умов таких правочинів (договорів, угод);
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■

Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо:
п
: - -ння мирових угод; визнання вимог, пред’явлених до Товариства; відмови від позову;
■ Е - - ::я позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому
пхзадж енні;
І г 5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання
лд звою радою своїх завдань щодо Товариства та/або його дочірніх підприємств.

РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
- І
гном наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради
к:
- г бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії. До складу
З’— и : &с: ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси
*пкзстзвники акціонерів).
ЕаЛ: • . ний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осіб.
- 1 ~ . :<ладу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Голова Наглядової
Г-Я* ' га ться та відкликається членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю
гтаа . - д кількісного складу Наглядової ради.
-аз: неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його
з а я в • - - гння здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
4 - : . Наглядової ради не може одночасно бути Головою/членом Правління та (або)
ї вжчДн комісії Товариства.
4 5 Ге г
та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним
і.
м України заборонено обіймати посади в органах управління господарських
4?
аг ладової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію,
я о н г і- :
.г. та ділову репутацію.
О’*~. * членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного
тшиг* ЖЕНЯ
Ч І О пеі і та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
4 * & -х і _:-::сть членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу,
г тяго.м трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання
1 Д . І Г Наглядової Ради.
Н_ ;
- гала х ія забезпечення роботи має право обрати Секретаря Наглядової Ради із
і 5 . £ - Наглядової Ради або Корпоративного секретаря (уповноважену особу), який не є
г і е г г х г о в о ї ради.

15. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загатьних
на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори
були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято
з • - Н . пунктами 9.2.2.16, 9.2.2.17 статуту Товариства, повноваження членів
3 1 2 припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення
г« с з -гзариства.
=тгна Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних
. П - і «ггання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно> « о м у передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та
шя винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання

ш іі і

гїдгвсї

- :ена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за
" В можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного
усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про
членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою
_• .
-гів. які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства,
іь * - ї — не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник
в а --
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•::-:ого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена
Наглядової ради.
: - Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути
-мінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
5 5 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами,
ї х щ о інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради "едставника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а
вий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством
письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член
Наглядової ради, за умови відповідності такого письмового повідомлення вимогам Статуту та
закону.
' ~ Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення
го дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне
'рання нових членів.
5 " Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
5 ". 1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
5 " 2 .у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
: " 3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до
• .ірання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;
5 “.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
~: мерлим;
” 5 у разі отримання Товариством письмового повідомлення відповідно до вимог Статуту
- 5о закону про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
5 ~ 6. Припинення права власності на акції Товариства.
5 > 3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору
• нтракту), укладеного з ним.
5 - Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися
: ки стосовно всіх членів Наглядової ради.

РОЗДІЛ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
■ . Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом проведення
• мулятивного голосування. Порядок та процедура здійснення кумулятивного голосування
:начається діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
Зд альні збори акціонерів Товариства та цим Положенням.
2 Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери
7 ;>вариства.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати
} г кісний склад Наглядової ради, визначений Загальними зборами.
- Пропозиція акціонера про обрання кандидата членом наглядової ради Товариства
-: нинна містити:
- :р: :вище, ім'я та по батькові (або найменування юридичної особи) акціонера, що її вносить;
- - з »мості про кількість акцій, які належать акціонеру;
■г : ;вище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- ::ачення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
: .-»рмацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту
- _ ; _ : і і ь н і с т ь );

: «рмацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'ять)
акжів:
- : рмацію про згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.
- _ . відомості, передбачені чинним законодавством.
наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у
е .
овій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.
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t ' Г.го.позиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її
:г . т. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається
: рен-.сть (копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством
України.
■ ■ Нінлидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у
б ль - який час зняти свою кандидатуру.

РОЗДІЛ 7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
"оту Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у
: г
передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним
їж о нодавством.
• І
Гс лова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа
:■
більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Засідання Наглядової
:птання обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової
скликається одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою.
~ ? Т лова Наглядової ради Товариства:
- гссгнізовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
• .•
засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
ерлжує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- хт н.чо підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами,
• .
-• від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у
•

-

:зносинах із ними, а також - па підставі рілгеяш Наглядовії ради Товариства -

гс-ставляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах із сторонніми
• : лячними та фізичними особами;
- тує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової
гали. загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на
. • : нення мети Товариства;
їлисує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі
- л. нь Наглядової ради Товариства;
гпдставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства
- . вий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правління Товариства,
. -:ть зміни до нього;
-.ідає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для
обрання
1 - пативним секретарем Товариства;
-нює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її
: акцій та задач.
?азі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень
Ясг повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом
s
-.ового виконання обов’язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну),
*.
зленого у рішенні Наглядової ради.
Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради обирає Корпоративного
. ГЄТ23Я. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з
- . -ерами. Основні завдання корпоративного секретаря забезпечення підготовки та
. :ення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу,
. іє н н я
надання своєчасної інформації про товариство органам товариства та
&
-г-лм, зберігання документів товариства, забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому
m . : яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав,
і - ---; органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх
jEff - тїв товариства у відповідність до Правил корпоративного управління. Оплата праці
Шіі явному секретарю визначається відповідно трудового договору, укладеного від
:-іриства Головою правління.
ÏJt
- -лова рада може створювати з числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні
■ne .
які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє
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; вчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
Очолюють комітети члени Наглядової ради, призначені Головою Наглядової Ради.
За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється
- .лення (протокол), яке підписується всіма членами комітету і надається Наглядовій раді
7 вариства. Рішення комітету носять рекомендаційний характер.

РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на
зимогу члена Наглядової ради.
' 1 Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи
? члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
' 3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
■зортал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який
часово виконує обов’язки Голови Наглядової ради.
* - 7'ішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування),
іення

про

проведення

засідання

Наглядової

ради

шляхом

заочного

голосування

■
тування) приймається Головою Наглядової ради Товариства, крім випадку обрання та/або
- лннення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової ради Товариства.
-■-ж прийняття Наглядовою радою рішень шляхом проведення заочного голосування
:> зання) визначається Положенням про Наглядову раду.
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'-сідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь, а при заочному
занні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

У

. дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до
всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для

•яг "ення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради,
заження яких є чинними, становить більше половини її складу,
і

Н _ вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

І ~ - ліення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів
г - • : : вої ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової
- обов'язковими

до

виконання

членами

Наглядової ради,

Е ---::ння, усіма підрозділами та працівниками
- мств, філій та представництв Товариства.
І

Товариства,

Головою

та членами

керівниками

дочірніх

і На -зсіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос,

і 1 Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках
і * - ч п’яти днів після проведення засідання.
С

цих примірників передається на зберігання Правлінню Товариства протягом п ’яти

;н: 4

: ля оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

Iі 3

моги до

оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у Положенні

ц к Наглядову раду.
і І

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та всі інші члени

І-

зої ради присутні на її засіданні. При проведенні засідання Наглядової ради шляхом

т- --:го голосування (опитування) протокол підписується Головою та Секретарем Наглядової
р~:

^ по питанню обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря

1—

зої ради протокол заочного голосування підписується обраними на такому засіданні

Г * ' асю та/або Секретарем Наглядової ради.
I I 2 Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється
ИЬвс'Эою або
і■

ж .
■ся
«а і•

Секретарем

Наглядової ради

Товариства

(крім

випадку

обрання

та/або

ення повноважень Голови та/або Секретаря Наглядової ради Товариства) не менш ніж
;есять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який
■■ :-ій для членів Наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів
нікаційного зв’язку (включаючи електронну пошту).

Івг. ---- Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на
к

: --:-:і присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени Наглядової ради.
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Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Товариства має містити інформацію
про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний. У разі заочного
голосування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні,
порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку
денного.
8.13. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати додаткові питання до
порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі
додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради
Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на
засіданні члени Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради зобов’язаний повідомити
Товариство про адресу свого місцезнаходження або адресу для листування (для надсилання
повідомлення

про

скликання

засідань

Наглядової

ради)

або

її

зміну.

У

випадку

неповідомлення членом Наглядової ради адреси свого місцезнаходження або адреси для
листування (для надсилання повідомлення про скликання засідань Наглядової ради) або її
зміну Товариство та/або Наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена
Наглядової ради про скликання засідань Наглядової ради.
8.14. Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар (уповноважена особа) має право
оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом
та печаткою Товариства.
8.15. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради,
несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких
протоколах та документах.

РОЗДІЛ 9. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ.
9.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів
та трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий
договір (трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради головою
правління чи іншою, уповноваженою загальними зборами особою. Оплата діяльності членів
Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.
9.2.

У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору

такий договір може бути оплатним або безоплатним.
9.3. На період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Товариство проводить
компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.
9.4. Членам Наглядової ради компенсуються:
- документально підтверджені витрати у

зв'язку

із службовими

відрядженнями,

які

включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і
назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним
законодавством України;
-всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду (квитанції, чеки, білети тощо),
які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

РОЗДІЛ 10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
10.1. Члени Наглядової ради мають право:
10.1.1. Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх
функцій.
10.1.2. Отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради.
10.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог
цього Положення, Статуту Товариства та законодавства.
10.1.4. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.
10.1.5. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його
діяльності.
10.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
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10.2.1. Дія::-: ї ::~т ересах акціонерів та Товариства, проявляти сумлінність, обачливість та
належн) обе т е - •
10.2.2. Кєруззтнся > своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,
цим Положенням. Договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими
внутрішніми л оку ментами Товариства.
10.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
10.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради.
10.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із
виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
11.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за
виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. Голова Наглядової ради
зобов'язаний надати Загальним зборам звіт про діяльність Наглядової ради.
11.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків
Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед
ними питання про звільнення члена Наглядової ради.
11.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в
межах своїх повноважень.
11.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть
відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір
відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
11.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами
чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО
ГОЛОСУВАННЯ ПРИ ОБРАННІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
12.1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих
акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається.
Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або
розподілити їх між кількома кандидатами.
12.2. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для
кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий
бюлетень вважається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. У разі якщо в
бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за
кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів
голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».
12.3. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх
кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх
кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не
зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток
голосів, поданих за кандидатів.
12.4. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з
підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними
голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).
12.5. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів
порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова
рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органу
товариства шляхом кумулятивного голосування.
12.6. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну
кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до
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склад>
. = г і д и (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до
складу Н іг ія д о зо ї ради буде перевищена її гранична чисельність), перевага надається том у
кандидат;- • _
татам). що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату
складання пере - акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах.

Голова загальних зборів товариства

Швиденко Олександр Сергійович

Секретар

Пташник Андрій Юрійович

загальних

зборів товариства
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