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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. 
Наглядова Рада – означає Наглядову Раду Товариства. 
Ревізійна комісія – означає Ревізор 
Директор – означає, його виконавчий орган. 
Статут – означає статут Товариства. 
Товариство – означає ПрАТ «Каховський агроспецпостач» код ЕДРПОУ 00913812.  
ПрАТ – означає приватне акціонерне Товариство. 
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1. Загальні положення 
1.1. Це Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного 

товариства "Каховський агроспецпостач" розроблено на підставі чинного законодавства України 
та Статуту Товариства. 

1.2. Положення визначає статус, склад, повноваження, порядок роботи, процедуру 
обрання Ревізійної комісії (Ревізора)  Товариства. 

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

2. Процедура обрання Ревізійної комісії (Ревізора)   
2.1. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій до 100 осіб запроваджується 

посада Ревізора. Ревізор –  одноосібний представницький орган контролю за фінансовою 
діяльністю виконавчого органу. 

2.2. Ревізором не можуть бути: 

- особи, які не мають повної цивільної дієздатності, 
- члени Наглядової Ради Товариства, 
- члени інших органів Товариства, 
- інші особи, що мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи 

господарські злочини, 
- Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. 

2.3. Пропозиція акціонера Товариства про висування кандидатів для обрання Ревізора 
подається до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства 
не пізніше 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 

2.4. Пропозиція акціонера Товариства повинна містити: 

- дані акціонера Товариства, котрий її вносить (прізвище, ім’я, по-батькові, дата 
народження), 

- відомості про кількість акцій, їх тип та категорію, 
- інформацію про освіту кандидата (навчальний заклад, дата закінчення, спеціальність), 
- місце роботи та посада, що займав кандидат протягом останніх 5 років. 
- відповідність кандидата вимогам цього Положення, 
- відповідність вимогам, вказаним в п.2.2. цього Положення. 

2.5. Термін повноважень Ревізора визначається рішенням зборів строком на 5 років. 

Обрання персонального складу РК в акціонерному товаристві, яке складається з однієї особи, 
здійснюється без застосування кумулятивного голосування. 

2.6. Ревізор не може бути членом інших органів управління Товариства.  

3. Правовий статус Ревізійної комісії (Ревізора)   
3.1. Ревізійна комісія (Ревізор) перевіряє фінансово – господарську діяльність Товариства 

(планові або спеціальні перевірки) за результати фінансового року. 

3.2. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним 
зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді. 

3.3. Компетенція Ревізійної комісії (Ревізора)  визначається чинним законодавством України та 
Статутом. 

4. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) 
4.1. Ревізор обирається строком на 5(п’ять) років. 
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4.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізора Загальними зборами не буде 
прийнято рішення про переобрання Ревізора його повноваження продовжується до 
моменту його переобрання. 

4.3. Рішення про припинення повноважень приймається загальними зборами. 
4.4. Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором необмежену кількість разів. 

4.5. За рішенням загальних зборів робота Ревізора може бути оплачуваною. Розмір цієї оплати 
визначається загальними зборами та відображається в договорі з Ревізором. 

4.6.  В своїй роботі ревізор керується цим Статутом, Положенням про Ревізора та діючим      
законодавством. 

4.7. Ревізор не  обов’язково повинен бути постійно діючим органом Товариства, він працює в 
термін перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний рік п.13.5 Статуту та 
позапланових перевірок згідно п.13.6 Статуту, при необхідності приймає участь у 
засіданнях Наглядової ради, приймає участь у Загальних зборах. 

5. Права та обов’язки Ревізійної комісії (Ревізора) 
5.1. Ревізор має право: 

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для 
належного виконання покладених на нього функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту 
подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації, 

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо 
питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок, 

- вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, 
пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення 
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, 

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, 
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірок порушень та 

недоліків у фінансово – господарській діяльності Товариства. 
5.2. Ревізор зобов’язаний: 

- проводити планові та спеціальні перевірки фінансово – господарської діяльності 
Товариства, 

- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, 
ініціаторам проведення позапланових перевірок, 

- доповідати Загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і 
порушення, 

- негайно інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та 
зловживань, які виявлені під час перевірок, 

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень, 
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим 

інтересам Товариства або виявлення зловживання, вчинених посадовими особами 
Товариства. 

- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, 
безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати 
конфіденційну інформацію яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій Ревізора, 
особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх 
інтересах або інтересах третіх осіб. 

5.3. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах, засіданні Наглядової ради і брати 
участь в обговорюванні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
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5.4. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у 
висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на 
нього обов’язків. 

5.5. Ревізор доповідає про результати проведення перевірок  Загальним зборам акціонерів, 
підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. 

6. Організація роботи Ревізійної комісії (Ревізора) 
6.1. Організаційними формами роботи Ревізора є: 

- планові та спеціальні перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, 
6.2. Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово – господарської 

діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам висновків по річних звітах 
та балансах Товариства. Строк планової перевірки не повинен перевищувати 10 (десяти) 
календарних днів. 

6.3. Спеціальні перевірки проводяться Ревізором: 

- за рішенням Загальних зборів; 
- за рішенням Наглядової ради; 
- за рішенням директора. 

6.3.2.На вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не       
менш ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. 

6.4. Строк проведення спеціальної перевірки не повинен перевищувати 7 (семи) календарних 
днів. 

6.5. За підсумками перевірки фінансово – господарської перевірки Товариства Ревізор складає 
акт, з метою: 

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності товариства за відповідний період, 
- підтвердження даних про факти порушення актів законодавства у фінансово – 

господарській діяльності, а також порядку ведення бухгалтерського обліку та надання 
звітності. 

7. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) 
7.1. Документи, складені Ревізором за підсумками проведення перевірки, мають бути протягом 

10 (десяти) днів з моменту їх оформлення передані до Наглядової ради, виконавчому 
органу, ініціаторам проведення спеціальних перевірок. Висновок за результатами планової 
перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства повинен бути наданий 
виконавчому органу не пізніше, як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних 
зборів. 

7.2. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок на Загальних зборах та засіданні 
Наглядової ради. 

8. Заключні положення 
8.1. Це Положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження 

Загальними зборами. 
8.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству 

України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми 
законодавства. Не дійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності 
інших норм Положення та Положення в цілому. 

 
  Директор                                        Горішній Є.І. 


