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Визначення термінів 
 
Акціонер(и) – означає акціонера(ів) Товариства. 

Загальні збори – означає загальні збори акціонерів Товариства. 
Закон - означає закон України «Про акціонерні Товариства» від 17 вересня 2008 року 
№514-VІ. 
Положення – означає Положення про Наглядову раду Товариства. 

Наглядова Рада – означає Наглядову Раду Товариства. 
Виконавчий орган – означає Директор Товариства. 

Ревізійна комісія(Ревізор) – означає Ревізійну комісію (Ревізора)  Товариства. 
Статут – означає статут Товариства. 

Товариство – означає ПрАТ «Каховський агроспецпостач» код ЕДРПОУ 00913812.  
ПрАТ – означає приватне акціонерне Товариство. 
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1. 3АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Каховський 

агроспецпостач" розроблено відповідно чинного Закону України "Про акціонерні 
Товариства" та Статуту. 
 

1.2. Положення визначає статус, склад, повноваження, порядок роботи Наглядової ради 
Товариства, процедуру обрання членів Наглядової ради. 
 

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів і може бути змінене або 
скасоване лише ними. 

 
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 
2.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист інтересів Акціонерів та в межах своєї 

компетенції, яка визначена Статутом та Законодавством, контролює та регулює 
діяльність виконавчого органу – Директора. 
 

2.2. Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може 
покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, 
за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів. 

 
2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть 

вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком 
випадків, встановлених Законодавством. 

 
2.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законодавством, Статутом, цим 

Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства і рішеннями Загальних 
зборів. 

 
2.5. Наглядова рада в межах своєї компетенції може залучати незалежних експертів для 

аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку 
інформацію і документи від органів, посадових осіб та інших працівників Товариства. 

 
2.6. Наглядова рада в межах своєї компетенції видає рішення та розпорядження. Рішення та 

розпорядження Наглядової ради, видані в межах її компетенції, є обов’язковими для 
виконання Директором, Ревізором, посадовими особами Товариства, 
працівниками/робітниками Товариства. 

 
3. СКЛАД, СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. 

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну 
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.  
 

3.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості не менше ніж 3 
(трьох) осіб строком на 3 роки. Члени Наглядової Ради є посадовими особами 
Товариства.  

 
3.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників 

у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді 
визначається самим акціонером. 

 
3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного 

голосування. 
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3.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати 
власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - 
акціонера.  
 

3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними 
зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради 
дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та 
отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. 
Повідомлення повинно містити:  

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;  
- дату народження представника;  
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 
видачі та орган, що його видав;  
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;  
- місце проживання або місце перебування представника.  
 

3.7. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії 
свого представника у Наглядовій раді. Членами Наглядової ради не можуть бути члени 
виконавчого органу або Ревізійної комісії(Ревізор) Товариства, а також особи, які згідно 
законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління 
Товариства. 
 

3.8. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, який її очолює та є членом 
Наглядової ради, та членів Наглядової ради, один з яких обирається заступником Голови 
Наглядової ради. Для ведення протоколів засідань Наглядової ради з числа членів 
Наглядової ради обирається Секретар Наглядової ради. 

 
3.9. Члени Наглядової ради обирають Голову Наглядової ради простою більшістю голосів від 

кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час 
переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради може у будь-який час 
подати заяву, адресовану Наглядовій раді про звільнення з посади Голови Наглядової 
ради. У такому випадку Наглядова рада має на наступному засіданні Наглядової ради 
прийняти таке звільнення та обрати відповідно - нового Голову Наглядової ради. 
Колишній Голова Наглядової ради Товариства перестає обіймати відповідну посаду з 
дати засідання про обрання відповідного нового Голови Наглядової ради Товариства, але 
не втрачає статусу члена Наглядової ради. 

 
3.10. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з 

Товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те 
загальними зборами. У договорі з членом Ради може бути передбачена виплата йому 
винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування. 
 

4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

4.1. За загальним правилом, повноваження члена Наглядової ради припиняються після 
закінчення строку, на який обрана Наглядова рада. Однак, у разі, якщо після закінчення 
строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не 
прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів 
Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про 
обрання або переобрання Наглядової ради. Одночасно з припиненням повноважень 
припиняється дія договору з членом Наглядової ради. 
 

4.2. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково: 



6 

4.2.1.За рішенням Загальних зборів. 
4.2.2.За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це 
Товариства за 2 (два) тижні. 
4.2.3.У разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом 
здоров’я. 

4.2.4.У разі набрання чинності вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради 
засуджено до покарання. 
4.2.5.У разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, 
безвісно відсутнім. 
4.2.6.З інших підстав передбачених Статутом. 

4.3. У разі зменшення кількісного складу членів Наглядової ради Товариство протягом трьох 
місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання Наглядової ради. 
 

4.4. З Припиненням повноважень  члена Наглядової ради одночасно припиняється дія  
договору (контракту), укладеного з ним. 
 

4.5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів  Наглядової ради є виключно 
компетенцією Загальних зборів, що приймаються простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у  Загальних зборах. 

 
4.6. Якщо члени Наглядової ради були обрані шляхом кумулятивного голосування рішення 

Загальних зборів про дострокове припинення повноважень  приймається тільки стосовно 
всіх членів Наглядової ради. 

 
5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 
5.1. Право висувати кандидатури для обрання членом Наглядової ради мають акціонери 

Товариства. 
5.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість 

разів. 
 

5.3. Кожен акціонер має право висунути для обрання на Загальних зборах кандидатів до 
складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
Наглядової Ради. 

 
5.4. Кандидатури для обрання членами Наглядової ради подаються Наглядовій раді, яка 

скликає Загальні збори, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 
акціонерів у випадках, передбачених законом (тобто якщо Наглядова рада протягом 
встановленого законом строку не прийняла рішення про скликання позачергових 
Загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків 
простих акцій Товариства) — акціонерам, які вимагають скликання позачергових 
Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів для обрання членами Наглядової ради 
подаються Наглядовій раді у строки, визначені Законодавством. Не можуть бути 
обраними членами Наглядової ради особи, які відповідно до вимог Законодавства не 
можуть бути посадовими особами Товариства, або яким суд заборонив займатися 
певними видами діяльності, які здійснює Товариство. 

 
5.5. Пропозиція щодо висунення кандидатури для обрання членом Наглядової ради 

подається в письмовій формі і повинна містити: 

5.5.1 прізвище, ім'я, по батькові, якщо воно є, (найменування) акціонера Товариства, а 
якщо пропозицію вносить від імені акціонера Товариства уповноважений представник - 
додатково прізвище, ім'я, по батькові, якщо воно є, (найменування) уповноваженого 
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представника акціонера Товариства; кількість, тип та (або) клас акцій Товариства, що 
належать акціонеру Товариства; 
5.5.2. прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, громадянство, 
адресу місця проживання кандидата, який пропонується для обрання членом Наглядової 
ради; 
5.5.3. кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать кандидату, який 
пропонується для обрання членом Наглядової ради; 
5.5.4. стислу інформацію про кандидата, який пропонується для обрання членом 
Наглядової ради: 
- про професійну підготовку; 
- про останнє місце роботи із зазначенням посади; 
- інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з 
переліком видів діяльності, якими заборонено займатися) (ця інформація надається 
кандидатом, який пропонується для обрання членом Наглядової ради, у письмовій формі 
за його особистим підписом); 
- інформацію про наявні непогашені судимості за корисливі злочини (ця інформація 
надається кандидатом, який пропонується для обрання членом Наглядової ради, у 
письмовій формі за його особистим підписом); 
 - інформацію щодо будь-якої суперечності інтересів кандидата та Товариства, у тому 
числі перелік угод Товариства або підприємств, у яких кандидат або його родичі мали чи 
мають безпосередню або опосередковану зацікавленість (матеріальну чи іншу) (ця 
інформація надається кандидатом, який пропонується для обрання членом Наглядової 
ради, у письмовій формі за його особистим підписом). 
 

6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

6.1. До виключної компетенції Ради належить: 

6.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 
пов'язані з діяльністю Товариства; 
6.1.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 
акціонерами позачергових загальних зборів; 
6.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на 
вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 
6.1.4. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 
проведення загальних зборів відповідно до ст. 10.5 цього статуту та мають право на 
участь у загальних зборах відповідно до ст.10.3 цього статуту; 
6.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 
6.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, 
на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; 
6.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 
паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства; 
6.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 
6.1.9. затвердження бізнес-планів Товариства; 
6.1.10. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з 
членами виконавчого органу,встановлення розміру їх винагороди; 
6.1.11. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу, який обраний 
рішенням загальних зборів акціонерів, від виконання його повноважень та обрання 
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 
6.1.12 .обрання реєстраційної (мандатної) комісії, за винятком випадків, встановлених 
законодавством; 
6.1.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Рада відсутня, це питання 
належить до компетенції виконавчого органу; 
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6.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 
визначеного ст.8.7 цього статуту; 
6.1.15. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи 
є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них; 
6.1.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 
дивідендів або викупу акцій;  
6.1.17. визначення форми контролю за діяльністю керівника виконавчого органу; в тому 
числі обов’язкову кількість та персоніфікацію підписів на фінансових документах 
(платіжних дорученнях) Товариства, договорах відчуження, оренди, придбання, застави 
майна чи інших активів Товариства, поручительства чи отримання кредиту, надання 
позики третім особам; 
6.1.18. підготовка проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів; 
6.1.19. вирішення питань, передбачених ч.4 ст.84 Закону України “Про акціонерні 
товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 
6.1.20. прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та 
інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та внесення до їх статутних 
капіталів активів Товариства в розмірах що не перевищує 25 % вартості активів 
Товариства; 
6.1.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 
майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
6.1.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
6.1.23. прийняття рішення про обрання депозитарія, та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним; 
6.1.24. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх 
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; 
6.1.25. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та 
філій дочірніх підприємств, затвердження їх положень; 
6.1.26. прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою 
(особами, що діють спільно)значного пакета акцій відповідно до законодавства; 
6.1.27. прийняття рішення про порядок оцінки не грошових внесків до статутного 
капіталу Товариства; 
6.1.28. прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих 
питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за 
діяльністю виконавчого органу; 
6.1.29. прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів 
ревізійної комісії (Ревізора) та виконавчого органу Товариства в розмірах та порядку, 
передбаченому законодавством України; 
6.1.30. попередній розгляд звітів, які чинним порядком подає виконавчий орган (за рік 
або квартал) та висновків і матеріалів перевірок і службових розслідувань ревізійної 
комісії (ревізора), та, в разі потреби, прийняття по них рішення чи надання рекомендацій 
(клопотання) загальним зборам; 
6.1.31. попередній розгляд пропозиції акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу 
Товариства і рекомендування загальним зборам розміру і способу зміни статутного 
капіталу Товариства; 
6.1.32. надання згоди керівнику виконавчого органу на видачу векселів від імені 
Товариства на будь-яку суму; 
6.1.33. надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання облігацій та векселів 
інших підприємств, організацій, установ; 
6.1.34. надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання Товариством акцій 
(долей) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму; 
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6.1.35. погодження за поданням виконавчого органу організаційної структури та 
штатного розкладу Товариства; 
6.1.36. погодження за поданням виконавчого органу умов оплати праці працівників 
Товариства та проекту колективного договору; 
6.1.37. погодження за поданням виконавчого органу керівника дочірнього підприємства; 
6.1.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно із 
законом або статутом Товариства. 
6.2. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися 
іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 
законодавством. 
6.3. До компетенції Ради рішенням загальних зборів можуть бути віднесені додаткові 
права, які належать загальним зборам (крім виключних). Це рішення повинно бути 
відображено в змінах до статуту або в окремому протоколі загальних зборів. 

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

7.1. Члени Наглядової ради мають право: 
7.1.1. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які 
документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого 
органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; 
7.1.2. вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи 
Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; 
7.1.3. викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; 
7.1.4. вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації 
про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; 
7.1.5. кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого 
органу Товариства з правом дорадчого голосу; 
7.1.6. забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії (Ревізора) чи за власною 
ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з 
окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його 
виконавчого органу; 
7.1.7. приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у 
тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з 
аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, 
про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку 
Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення 
виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного 
законодавства України; 
7.1.8. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства 
України, цього Статуту, Положення “Про Наглядову раду” та інших внутрішніх 
нормативних актів Товариства. 
 

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані: 
7.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти 
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за 
подібних обставин; 
7.2.2. керуватися у своїй діяльності Законодавством, Статутом, цим Положенням, 
іншими внутрішніми документами Товариства; 
7.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 
7.2.4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також завчасно повідомляти 
про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини 
відсутності; 
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7.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом 
обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати 
інформацію з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційну та інсайдерську 
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; 
7.2.6. здійснювати інші обов’язки, передбачені Законодавством, Статутом, цим 
Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства. 
 

7.3. В разі, коли виникає термінова потреба прийняття рішення з питання, яке належить до 
компетенції Ради, допускається прийняття рішення шляхом проведення заочного 
голосування (опитування). В цьому разі проект рішення або питання для голосування 
направляється поштою або факсимільним зв’язком усім членам Ради. Вони можуть або 
підписати відповідний проект рішення Ради, або в письмовій формі викласти свою 
окрему думку. Рішення в такому випадку вважається прийнятим, якщо запропонований 
проект підписали (висловились “за”) усі члени Ради. 
 

8. Робочі органи Наглядової ради 
 

8.1. Робочими органами Наглядової ради є: 
-Голова Наглядової ради 
-Заступник Голови Наглядової ради 
-Секретар Наглядової ради 
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради із числа членів Наглядової 
ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Одна й та ж 
особа може бути обрана Головою Наглядової ради необмежену кількість разів. 

8.2. Голова Наглядової ради: 

8.2.1. керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами; 
8.2.2. скликає засідання Наглядової ради; 
8.2.3. головує на засіданнях Наглядової ради; 
8.2.4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; 
8.2.5. організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; 
8.2.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені 
(прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою 
рішення; 
8.2.7. підписує трудовий контракт з Директором; 
8.2.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
8.2.9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та 
контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; 
8.2.10.виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, 
Положенні “Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які 
необхідні для організації діяльності Наглядової ради. 
 

8.3. Голова Наглядової ради має право ініціювати: 
8.3.1. скликання Загальних зборів, вирішення інших питань, пов'язаних із підготовкою та 
проведенням Загальних зборів; 
8.3.2. внесення питань до порядку денного Загальних зборів та пропозицій щодо проектів 
рішень Загальних зборів; 
8.3.3. прийняття, внесення змін та доповнень, скасування внутрішніх нормативних актів 
Товариства в межах повноважень Наглядової ради; 
8.3.4.обрання, звільнення або тимчасове відсторонення від роботи Директора 
Товариства; 
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8.3.5.питання щодо умов оплати праці Директора Товариства; 
8.3.6.вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом та 
(або) рішеннями Загальних зборів. 
 

8.4. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої 
посадові обов’язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень, тощо) 
Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової ради, Наглядова рада обирає 
тимчасово виконуючого обов΄язки (в.о.) Голови Наглядової ради або Секретаря 
Наглядової ради на своєму засіданні. 
 

8.5. Строк, на який обирається тимчасово виконуючий обов’язки (в.о.) Голови Наглядової 
ради, Секретаря Наглядової ради вказується у рішенні Наглядової ради, яким він був 
обраний. 

 
8.6. Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Наглядової ради або Секретаря Наглядової 

ради користується всіма правами та несе всі обов’язки відповідно Голови Наглядової 
ради або Секретаря Наглядової ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних 
зборів, Наглядової ради, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним 
законодавством України. 

 
8.7. Секретар Наглядової ради: 

8.7.1. За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів ради про 
проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради. 
8.7.2. Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та 
документацією. 
8.7.3. Здійснює облік кореспонденції адресованої Наглядовій раді, організовує 
підготовку відповідних відповідей. 
8.7.4. Оформлює документи, видані Наглядовою радою та її Головою, забезпечує їх 
надання  членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління 
товариства. 
8.7.5. Веде протоколи засідань Наглядової ради.  
8.7.6. Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою.  

8.8. Голова, заступник Голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні 
Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради простою 
більшістю присутніх на засіданні. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, 
не бере участі в голосуванні з даного питання. Голова, заступник Голови, секретар 
Наглядової ради протягом строку повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані 
за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі в голосуванні.  
 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. 
 

9.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 
три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, 
який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. 

 
9.3. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу: 

члена Наглядової ради, Директора, Ревізіної комісії(Ревізора) або головного бухгалтера 
Товариства. У вимозі щодо скликання засідання Наглядової ради повинні бути зазначені 
питання, що потребують обговорення Наглядовою радою. 
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9.4. Про засідання Наглядової ради особи, які входять до її складу, повідомляються не 
пізніше як за три дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, 
час, місце проведення та порядок денний засідання. Повідомлення передається 
телефоном або електронною поштою. 

 
9.5. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання, будь-яка особа, яка 

входить до складу Наглядової ради, може запропонувати доповнення до порядку 
денного, які підлягають обов’язковому включенню до порядку денного. 

 
9.6. Член Наглядової ради має право передавати свої повноваження, щодо участі та 

голосування на засіданні Наглядової ради  іншому члену Наглядової ради шляхом 
надання відповідної довіреності. 

 
9.7. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

Директор, Ревізійної комісія(Ревзор) та представники іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 

 
9.8. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами. 

 
9.9. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі 

неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його 
повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. 

 
9.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не 

менше 1/2 членів діючого складу Наглядової ради.  
 

9.11. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової 
ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному 
розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним. 

 
9.12. Рішення та розпорядження Наглядової ради приймаються колегіально простою 

більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право 
голосу. 

 
9.13. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування. 

 
9.14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після 

проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на 
засіданні.  
У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: 

- місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради; 
- особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради; 
- порядок денний засідання Наглядової ради; 
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ 

членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від 
голосування) з кожного питання; 

- зміст прийнятих рішень. 
 

9.15. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні та особи, що 
присутні на засіданні Наглядової ради.  
 

9.16. Усі протоколи засідань Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради 
та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Голови Наглядової ради. 
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9.17. Протоколи засідань Наглядової ради або засвідчені витяги з них повинні надаватися 
для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради, Директору, Ревізійної 
комісії(Ревізору) Товариства, за розпорядженням Голови Наглядової ради чи 
уповноваженої ним особи. 
 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

10.1. За порушення Законодавства, а також положень Статуту та інших внутрішніх 
нормативних актів Товариства члени Наглядової ради можуть бути притягнуті до 
відповідальності згідно із Законодавством. 
 

10.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Загальними Зборами в межах 
своїх повноважень. відповідно до вимог, передбачених законодавством України, 
Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. 

 
10.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством 

за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Товариство має право 
вимагати від членів Наглядової ради відшкодування збитків, включаючи неодержані 
доходи, завдані в результаті невиконання чи неналежного виконання покладених на них 
обов'язків відповідно до порядку та в розмірах, визначених законами України. 

 
10.4. Порядок та підстави притягнення членів Наглядової ради до відповідальності 

регулюються Законодавством та Статутом. 
 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

11.1. «Положення про наглядову раду» затверджується загальними зборами акціонерів. 
Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що 
беруть участь у зборах. 
 

11.2. Рішення про внесення доповнень або змін у Положення приймається загальними 
зборами простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.  
 

11.3. Якщо внаслідок зміни законодавства України окремі частини цього Положення 
будуть суперечити законодавству, то такі частини цього Положення втрачають силу і до 
внесення змін до цього Положення замість зазначених частин цього Положення будуть 
діяти відповідні норми законодавства України. 

 
Директор                                        Горішній Є.І. 

 


