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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения про наглядову раду Акционерного товариства «БАЗИС» (дал1
- Положения) розроблено вщповщно до чинного законодавства УкраУни та Статуту
Акцюнерного товариства «БАЗИС» (дал1 - Товариство).
1.2. Положения визначае правовий статус, склад, строк повноважень,
порядок роботи наглядовоУ ради, а також права, обов'язки та вщповщальнють
члешв наглядовоУ ради Товариства (дал1 - наглядова рада).
1.3. Положения е внутр1шшм нормативним документом Товариства,
затверджуеться загальними зборами товариства, змши та доповнення вносяться
лише загальними зборами.
1.4. Якщо в результат! змш в законодавств1 окрем! пункта цього Положения
суперечать д1ючому законодавству, перевага надаеться дпочому законодавству.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯД0В01 РАДИ
2.1. Наглядова рада е колепальним органом, що здшснюе захист прав
акц!онер!в Товариства i в межах компетенщУ, визначено'У статутом та чинним
законодавством УкраУни, здшснюе управлшня Товариством, а також контролюе та
регулюе д!яльнють виконавчого органу Товариства - правлшня
2.2. Метою д1яльност! наглядовоУ ради е представництво штерешв та захист
прав акцюнер!в, забезпечення ефективност1 швестицш, сприяння реал!защУ
статутних завдань Товариства, розробка стратеп'У, спрямованоУ на шдвищення
прибутковост1 та конкурентоспроможност! Товариства, здшснення контролю та
регулювання д1яльност! правлшня Товариства.
2.3. Компетенщя наглядовоУ ради визначаеться законодавством та статутом
Товариства.
2.4. Жоден орган Товариства, за винятком загальних збор1в акцюнер!в, не
мае права давати вказ!вки наглядовш рад1 гцодо порядку зд1йснення покладених на
неУ функц1й, а також з шших питань УУд1яльностт
2.5. Члени наглядовоУ ради здшснюють своУ повноваження на п!дстав!<
договору з Товариством. Такий догов1р або контракт вщ iMeHi Товариства
п!дписуеться головою правл1ння чи шшою уповноваженою загальними зборами
особою на умовах, затверджених р1шенням загальних збор1в. За виконання
обов'язк!в, передбачених договором, членам наглядовоУ ради щомюяця
виплачуеться винагорода за рахунок кошт1в Товариства у фшсованому po3Mipi,
визначеному в Договор!. Розм!р винагороди може бути змшений в межах р!шення
загальних збор1в, про що укладаеться додаткова угода до договору. Кошторис на
винагороду членам наглядовоУ ради визначаеться загальними зборами. Д1я
договору з членом наглядовоУ ради припиняеться у раз! припинення його
повноважень.
2.6. Наглядова рада звггуе перед загальними зборами акцюнер!в про свою
д!яльшсть.
2.7. Посадов! особи оргашв Товариства забезпечують членам наглядовоУ
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ради доступ до шформащ! в межах, передбачених законодавством та статутом
Товариства.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАГЛЯД0В01 РАДИ ТОВАРИСТВА
3.1. До компетенцп' наглядово!' ради належить вир1шення питань,
передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вир1шення
наглядово'! ради загальними зборами.
3.2. До виключно'1 компетенщ! наглядово!' ради належить:
1) затвердження внутршшх положень, якими регулюеться д!яльнють
Товариства, кр1м тих, що вщнесеш до виключно!' компетенцп загальних збор1в, та
тих, що р1шенням наглядово!' ради передан! для затвердження виконавчому
органу;
2) шдготовка порядку денного загальних збор1в, прийняття ршення про
дату Ух проведения та про включения пропозиц!й до порядку денного, кр1м
скликання акцюнерами позачергових загальних збор1в;
3) прийняття р!шення про проведения чергових або позачергових загальних
збор1в вщповщно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4) формування тимчасово! л!чильно! KOMici! у раз! скликання загальних
збор1в наглядовою радою;
5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
6) прийняття ршення про продаж рашше викуплених Товариством акцш;
7) прийняття ршення про розмщення Товариством шших цшних nanepiB ,
KpiM акцш;
8) прийняття р!шення про викуп розмщених Товариством !нших, кр1м акцш,
цшних nanepiB ;
9) затвердження ринково! вартост! майна у випадках, передбачених законом;
10) обрання та припинення повноважень голови i члешв виконавчого
органу;
11) затвердження умов контракте, яю укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розм!ру !х винагороди;
12) прийняття р1шення про вщсторонення голови або члена виконавчого
органу вщ зд1йснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здшснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
13) здшснення контролю за своечаснютю надання (опублшування)
Товариством достов!рно! !нформац11 про його д!яльнють в!дпов1дно до
законодавства, опубл!кування Товариством !нформац!'! про принципи (кодекс)
корпоративного управлшня Товариства;
14) розгляд зв1ту виконавчого органу та затвердження заход1в за
результатами його розгляду;
15) обрання реестращйно! KOMici!', за винятком випадюв, встановлених
законом, обрання голови i секретаря загальних збор1в;
16) обрання аудитора (аудиторсько! ф1рми) Товариства для проведения
аудиторсько! перев1рки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року
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(роюв), а також для перев1рки шформаци, включено! до складу зв1ту про
корпоративне управлшня, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним
| нею), встановлення розм1ру оплати його (и) послуг;
17) затвердження рекомендаций загальним зборам за результатами розгляду
висновку зовшшнього незалежного аудитора (аудиторсько! ф1рми) Товариства для
прийняття р1шення щодо нього;
18) визначення дати складення перелшу oci6, як! мають право на отримання
дивщещцв, порядку та строюв виплати дивщещцв;
19) визначення дати складення перелшу акц1онер1в, яю мають бути
повщомлеш про проведения загальних збор1в та мають право на участь у
загальних зборах;
20) вир1шення питань про участь Товариства у промислово-фшансових
трупах та шших об'еднаннях, про заснування шших юридичних oci6;
21) вир1шення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних
особах, Ух реоргашзащю та лжвщащю;
22) вир1шення питань про створення, реоргашзащю та/або лжвщацпо
структурних та/або в1докремлених п1дрозд!л1в Товариства;
23) у раз1 злиття, приеднання, подшу, вид1лу або перетворення Товариства
прийняття р1шення про затвердження проекту статуту, проекту договору про
злиття (приеднання) або плану подшу (видшу, перетворення), пояснения до умов
договору (плану подшу), умов конвертацй' акцш Товариства, що припиняеться, в
акцн створюваного товариства (при перетворенш акц1онерного товариства порядку обмшу акц1й товариства на частки (па!) пщприемницького товариства правонаступника), схвалення передавального акту при злигп (приеднанш,
перетворенн1) або розподшьного балансу ( у раз! подшу та видшу).
24) прийняття р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартють майна або послуг, що е його предметом, становить вщ 10
до 25 вщсотюв вартост! актив1в за даними останньо!' pinHoi' ф1нансово1 зв1тност!
Товариства;
25) прийняття р!шення про надання згоди на вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартють майна або послуг, що е його предметом, перевищуе 25*
вщсотюв вартост! актив1в за даними останньо'! pinHOi фшансово! зв!тност1
Товариства, якщо загальними зборами Товариства було попередньо надано згоду
на вчинення такого значного правочину;
26) прийняття р1шення про надання згоди на вчинення правочину, щодо
вчинення якого е заштересованють, якщо ринкова вартють майна або послуг чи
сума контв, що е предметом правочину i3 заштересованютю, перевищуе сто
мш!мальних заробщних плат виходячи з розм1ру мш1мально! заробщно! плати
станом на 1 шчня поточного року та не перевищуе 10 вщсотюв вартост! актив1в, за
даними останньо! р!чно! фшансово! звгшост! Товариства;
27) визначення ймов1рност! визнання Товариства неплатоспроможним
внаслщок прийняття ним на себе зобов'язань або !х виконання, у тому числ!
внаслщок виплати дивщенд!в або викупу акц1й;
28) прийняття ршення про обрання оц!нювача майна Товариства та
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затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру
оплати його послуг;
29) прийняття р1шення про обрання (замшу) депозитарно! установи, яка
надае Товариству додатков1 послуги, затвердження умов договору, що
\ кладатиметься з нею, встановлення posMipy оплати и послуг;
30) прийняття р1шення про використання Резервного фонду Товариства;
31) прийняття р1шення про створення, реоргашзащю та лшвщащю фшй та
представництв, затвердження положень до них;
32) здшснення контролю за д1ями виконавчого органу щодо реал1зацп ним
швестицшно!, техшчно! та цшово! пол1тики;
33) винесення р1шення про притягнення до вщповщальност! посадових oci6
оргашв управл1ння Товариством;
34) визначення загальних засад шформацшно! политики Товариства,
встановлення порядку надання шформацп акц1онерам та особам, яю не е
акщонерами, визначення перел1ку в1домостей, що е конфщенщйними, а також
встановлення порядку доступу до конфщенцшно! шформацп, здшснення
контролю за розкриттям шформацп та реал1защею шформацшно! пол1тики;
35) встановлення плати за надання копш документа, розм1р яко! не може
перевищувати вартосй витрат на виготовлення копш документа та витрат,
пов'язаних з пересиланням документа поштою;
36) встановлення порядку прийому, реестрацп та розгляду звернень та скарг
акщонер!в;
37) контроль за виконанням рннень загальних збор1в;
38) вир1шення 1нших питань, що належать до компетенцп наглядово!' ради.
3.3. Повноваження передбачеш в шдпунктах 1-29 належать до виключно’!
компетенцй' наглядово'! ради.
3.4. Питания, що належать до виключноТ компетенцй' наглядово!' ради
Товариства, не можуть вир1шуватися 1ншими органами Товариства, кр1м загальних
збор1в, за винятком випадюв, встановлених законом.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНЮ НАГЛЯД0В01 РАДИ
4.1. Члени наглядово1 ради мають право:
- брати участь у засщаннях правлшня Товариства, а також у чергових та
позачергових загальних зборах;
- отримувати своечасно повну та достов1рну шформащю про Товариство,
необхщну для виконання cboix функц1й; знайомитися i3 документами Товариства,
отримувати lx копй'. Вищезазначена 1нформац1я та документи надаються членам
наглядово!' ради протягом трьох дшв з дата отримання Товариством вщповщного
запиту на 1м'я голови правлшня;
- вимагати скликання засщання наглядово! ради;
- надавали у письмовш форм1 зауваження на р1шення наглядово! ради;
- бути обраними до складу ком1тета наглядово! ради у раз1 !х створення;
- отримувати винагороду, якщо и виплата передбачена
договором,
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; кладеним з членом наглядово1 ради;
- вимагати проведения позачергових загальних збор1в;
- вимагати участ1 голови правлшня в засщаннях наглядовоТ ради.
4.2. Члени наглядовоУ ради зобов'язанп
- д1яти в штересах Товариства, добросовюно, розумно та не перевищувати
своУх повноважень;
- керуватися у своУй д1яльност1 чинним законодавством УкраУни, статутом
Товариства, цим Положениям, шшими внутр1шшми документами Товариства;
- виконувати р1шення, прийнят1 загальними зборами та наглядовою радою
Товариства;
- брати участь у засщаннях наглядовоУ ради;
дотримуватися встановлених у Товариств1 правил при укладанш
правочишв, щодо яких юнуе заштересованють (конфлшт штереЫв);
дотримуватися Bcix встановлених у Товариств1 правил, пов'язаних i3
режимом o6iry, безпеки та збереження шформащУ з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфщенцшну та внутр1шню шформацпо, яка стала вщомою у
зв'язку i3 виконанням функцш члена наглядово1 ради, особам, яю не мають
доступу до тако!' 1нформащ*1, а також не використовувати и у cboix iHTepecax або в
iHTepecax TpeTix oci6.

4.3. Член наглядовоУ ради повинен виконувати cboi обов'язки особисто i не
може передавати власн! повноваження шшш oco6i.
4.4. Члени наглядовоУ ради несуть цившьно-правову в1дпов1дальн1сть перед
Товариством за збитки завдаш товариству Ух д1ями (безд1яльн1стю) на шдстав1
р!шення загальних збор1в.
4.5. Члени наглядовоУ ради, яю порушили покладеш на них обов’язки,
несуть вщповщальшсть у po3Mipi збитк1в, завданих Товариству, якщо шип
шдстави та розм1р в1дпов1дальност1 не встановлен1 чинним законодавством
УкраУни.
4.6. Товариство мае право звернутися з позовом до члена наглядовоУ ради
про вщшкодування завданих йому збитюв на шдстав! р1шення загальних збор1в.
4.7. Порядок притягнення члешв наглядовоУ ради до вщповщальност! *
регулюеться нормами чинного законодавства УкраУни.
5. СКЛАД ТА РОБОЧ1 ОРГАНИ НАГЛЯДОВО! РАДИ
5.1. Наглядова рада складаеться i3 трьох oci6. Кшьюсний склад наглядовоУ
ради встановлюеться статутом Товариства. До складу наглядовоУ ради входять:
голова, секретар та член наглядовоУ ради.
5.2. Голова наглядовоУ ради:
1) оргашзовуе роботу наглядовоУ ради та здшснюе контроль за реал1защею
плану робота, затвердженого наглядовою радою;
2) скликае засщання наглядовоУ ради та головуе на них, затверджуе порядок
денний засщань, оргашзовуе ведения протокол1в засщань наглядовоУ ради;
3) шдтримуе постшш контакта i3 шшими органами та посадовими особами
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Товариства;
4) укладае вщ iMeHi Товариства контракт з головою правлшня;
5) вщкривае загальш збори;
6) представляе наглядову раду, пщписуе документи та робить заяви вщ
:меш наглядовоТ ради;
7) здшснюе вщ iMeHi наглядовоТ ради дп, передбачеш статутом Товариства
та ним Положениям;
8) готуе доповщь та звпуе перед загальними зборами акцюнер1в.
5.3. Секретар наглядовоТ ради:
1) за дорученням голови наглядовоТ ради повщомляе Bcix члешв наглядовоТ
ради про скликання засщань наглядовоТ ради;
2) забезпечуе голову та члешв наглядовоТ ради необхщною шформащею та
документащею;
3) здшснюе облш кореспонденци, яка адресована наглядовш рад1, та
оргашзуе шдготовку вщповщних вщповщей;
4) оформляе документи, видаш наглядовою радою та головою наглядовоТ
ради та забезпечуе Тх надання членам наглядовоТ ради та шшим посадовим особам
орган1в Товариства;
5) веде протоколи засщань наглядовоТ ради;
6) шформуе Bcix члешв наглядовоТ ради про ршення, прийш т наглядовою
радою шляхом заочного голосування (опитування).
5.4. Голова наглядовоТ ради Товариства обираеться членами наглядовоТ ради
з Тх числа простою бшышстю голошв вщ кшьюсного складу наглядовоТ ради.
Наглядова рада мае право в будь-який час переобрати голову наглядовоТ
ради.
5.5. У раз1 неможливост1 виконання головою наглядовоТ ради сво'Тх
повноважень йога повноваження здшснюе один i3 члешв наглядовоТ ради за и
ршенням.
.
5.6. Секретар наглядовоТ ради Товариства обираеться на засщанш наглядовоТ
ради. Секретар наглядовоТ ради Товариства може бути постшним або призначеним
на одне засщання наглядовоТ ради.
5.7. Наглядова рада Товариства може утворювати постшш чи тимчасов1
комкети з числа и член1в для вивчення i п1дготовки до розгляду на засщанш
питань, що належать до компетенцп наглядовоТ ради.
Повноваження, склад та строк д1яльност1 комНету визначаються р1шенням
наглядовоТ ради, яким його створено.
5.8. Ршення про утворення комггету та про nepeaiK питань, яю передаються
йому для вивчення i п1дготовки, приймаються простою бТльшТстю голошв член1в
наглядовоТ ради.
5.9. Наглядова рада може прийняти ршення щодо запровадження в
Товариств1 посади внутршнього аудитора (створення служби внутр1шнього
аудиту). Внутр1шнш аудитор (служба внутр1шнього аудиту) призначаеться
наглядовою радою i е пщпорядкованим та пТдзв1тним безпосередньо голов1
наглядовоТ ради.
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5.10.
Наглядова рада за пропозищею голови наглядовоУ ради мае право
; 'гати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар е особою, яка
5:тг.оз:дае за взаемодпо Товариства з акцюнерами та/або швесторами.
Р1шення про обрання корпоративного секретаря приймаеться простою
1 _:стю голос1в члешв наглядовоУ ради, присутн1х на и зас1данн1.
Корпоративний секретар може бути обраний з числа oci6, що не входять до
-кладу наглядовоУ ради Товариства, як правило, з числа пращвниюв товариства.
На корпоративного секретаря покладаються шдготовка та проведения
атальних збор1в акщонер1в Товариства, шдготовка статуту та шших внутршшх
документ1в Товариства, взаемод1я з акцюнерами Товариства, п1дготовка, подання
та опублжовання регулярно’! та особливоУ шформацп Товариства та шип обов'язки,
покладен1 на нього наглядовою радою.
6. ОБРАННЯ НАГЛЯД0В01 РАДИ ТА СТРОК II ПОВНОВАЖЕНЬ
6.1. Члени наглядовоУ ради Товариства обираються акционерами пщ час
проведения загальних збор1в Товариства на строк три роки.
6.2. Членом наглядовоУ ради Товариства може бути лише ф1зична особа. Член
наглядовоУ ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або
членом рев1зшноУ KOMicii Товариства.
6.3. До складу наглядовоУ ради обираються акцюнери або особи, яю
представляють Ухш штереси (дал1 - представники акцюнер1в).
6.4. Кшьюсний склад наглядовоУ ради встановлюеться статутом Товариства.
6.5. Особи, обраш членами наглядовоУ ради, можуть переобиратися
необмежену кшьюсть раз1в.
6.6. Обрання члешв наглядовоУ ради Товариства здшснюеться виключно
шляхом кумулятивного голосування.
6.7. Пщ час обрання члешв наглядовоУ ради разом з шформащею про кожного
кандидата (пр1звище, 1м'я, по батьков1 (найменування) акц1онера, розм1р пакета
акцш, що йому належить) у члени наглядовоУ ради в бюлетеш для кумулятивного
голосування зазначаеться шформащя про те, чи е такий кандидат акцюнером,,
представником акцюнера або групи акцюнер1в (i3 зазначенням шформащУ про
цього акц1онера або акцюнер1в).
6.8. Повноваження члена наглядовоУ ради, обраного кумулятивним
голосуванням, за р1шенням загальних збор1в можуть бути припинеш достроково
лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядовоУ
ради. У такому раз1 р1шення про припинення повноважень члешв наглядовоУ ради
приймаеться загальними зборами акцюнер!в простою бшышстю голоПв
акц1онер1в, яю зарееструвалися для участ1 у зборах. Положения piei частини не
застосовуеться до права акцюнера (акцюнер1в), представник якого (яких) обраний
до складу наглядовоУ ради, замшити такого пред ставника - члена наглядовоУ ради.
Член наглядовоУ ради, обраний як представник акцюнера або групи
акцюнер1в згщно з п.6.6 цього Положения, може бути замшений таким акцюнером
або групою акщонер1в у будь-який час.
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6 9. Повноваження члена наглядовоТ ради дшсш з моменту його обрання
_“_:ъними зборами. У pa3i замши члена наглядовоТ ради - представника
_• ::-:ера повноваження вщкликаного члена наглядовоТ ради припиняються, а
ь
член наглядовоТ ради набувае повноважень з моменту отримання
I зариством письмового повщомлення вщ акцюнера (акцюнер1в), представником
»кого е вшповщний член наглядовоТ ради.
Повщомлення про замшу члена наглядовоТ ради - представника акцюнера
гозинно м1стити шформащю про нового члена наглядовоТ ради, який
тсизначаеться на замшу вщкликаного (пр1звигце, 1м'я, по батьков1 (найменування)
тюнера (аюцонер1в), розм1р пакета акцш, що йому належить або Тм сукупно
належить). Таке письмове повщомлення розмщуеться Товариством на власному
г,еб-сайт1 протягом одного робочого дня теля його отримання Товариством.
Акцюнер (акцюнери), представник якого (яких) обраний членом наглядовоТ
ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядовоТ ради.
6.11.
У раз1 якщо членом наглядовоТ ради Товариства обирають особу, яка
була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не мае права
протягом трьох роюв з моменту припинення и повноважень як голови або члена
виконавчого органу вносити пропозицп щодо кандидатур аудитора Товариства та
не мае права голосу шд час голосування з питания обрання аудитора Товариства.
6.12. Якщо кшьюсть члешв наглядово!' ради, повноваження яких дшсш,
становить менше половини и кшькюного складу, обраного вщповщно до вимог
закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мюящв мае
скликати позачергов1 загальн1 збори для обрання всього складу наглядовоТ ради
Товариства.
6.13. Кожний акцюнер мае право внести пропозицп щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних збор1в Товариства, а також щодо нових
кандидате до складу оргашв Товариства, кшьюсть яких не може перевищувати
юльюсного складу кожного з оргашв.
6.14. Кандидата, яю висуваються для обрання до складу наглядовоТ ради
повинш володгги знаниями, квал1фжащею та доевщом, необхщним для належного
виконання ними сво'Тх функцш. Голова наглядовоТ ради повинен мати вищу осв1ту
економ1чного, юридичного або шшого напряму, що вщповщае напрямам
д1яльност1 Товариства та доевщ робота на кер1вних посадах не менше 3-х роюв.
Головою наглядовоТ ради Товариства не може бути обрано члена наглядовоТ ради,
який протягом попереднього року був головою колепального виконавчого органу.
6.15. Пропозицп щодо кандидаюв до складу наглядовоТ ради Товариства
вносяться не шзшше шж за ciM дшв до дата проведения загальних збор1в.
Пропозицп щодо кандидаюв у члени наглядовоТ ради Товариства мають мютити
шформащю про те, чи е запропонований кандидат представником акцюнера
(акщонер1в).
1нформац1я, визначена у пропозищях щодо член1в наглядовоТ ради
Товариства, обов'язково включаеться до бюлетеня для кумулятивного голосування
напроти пр1звища вщповщного кандидата.
Пропозищя до проекту порядку денного загальних збор1в Товариства
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подаеться в письмовш форм1 i3 зазначенням пр1звища (найменування) акцюнера,
який и вносить, кшькостд типу та/або класу належних йому акцш, змюту
пропозицп до питания та/або проекту ршення, а також кшькосП, типу та/або
класу акцш, що належать кандидату, який пропонуеться цим акцюнером до складу
наглядово! ради Товариства.
6.16. Загальш збори Товариства можуть прийняти р1шення про дострокове
припинення повноважень члешв наглядово! ради та одночасне обрання нових
члешв.
6.17. Без р1шення загальних збор1в повноваження члена наглядово! ради
припиняються:
- за йога бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за
два тижш;
- в раз1 неможливост! виконання обов'язк1в члена наглядовоГ ради за станом
здоров'я;
- в раз1 набрання законно!’ сили вироком чи р1шенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключае можливють виконання обов'язюв члена
наглядово! ради;
- в раз1 смерт1, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безв1сно
вщсутшм, померлим;
- у раз1 отримання Товариством письмового повщомлення про замшу члена
наглядово! ради, який е представником акцюнера.
6.18. 3 припиненням повноважень члена наглядово! ради одночасно
припиняеться д1я договору (контракту), укладеного з ним.
6.19. Р1шення загальних збор1в про дострокове припинення повноважень
члешв наглядово! ради може прийматися тшьки стосовно Bcix члешв наглядово!
ради.
7. ЗАС1ДАННЯ НАГЛЯДОВОГ РАДИ
7.1. Засщання наглядово! ради скликаються за шщ1ативою голови наглядово!
ради або на вимогу члена наглядово! ради.
Засщання наглядово! ради також скликаються на вимогу рев1зшно'! KOMici!,
правлшня Товариства чи його члешв.
7.2. На вимогу наглядово! ради в и засщанш або в розгляд1 окремих питань
порядку денного зас1дання беруть участь члени правлшня, члени рев1зшно!
:<OMicii, корпоративний секретар. У засщанш наглядово! ради на п запрошення з
правом дорадчого голосу може брати участь представник профспшкового органу,
- кий пщписав колективний догов1р вщ iMeHi трудового колективу.
7.3. Засщання наглядово! ради проводяться в Mipy необхщност1 з
ег 10дичн1стю не рщше одного разу на квартал.
7.4. Порядок денний засщання наглядово! ради затверджуеться головою
наглядово! ради.
7.5. Про скликання засщань наглядово! ради кожен член наглядово! ради
позщомляеться шляхом особистого повщомлення (рекомендованим листом,
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=-"г»г7го:-:ним листом або вручениям повщомлення особисто) не шзшше як за 3 дш
: zzz'ti гг сведения засщання. У раз1 необхщностд кожному члену наглядовоТ ради
■_- : - гс зг ллаються проекта вщповщних piuieHb та супровщш матер1али.
” - Наглядова рада може приймати р1шення шляхом проведения заочного
всння (опитування).
Отитування може здшснюватись шляхом розсилання проекту ршення
. гсггонною поштою, або вручениям члену наглядовоТ ради безпосередньо.
I г дченням ynacTi члена наглядовоТ ради у прийнятт! ршення шляхом опитування
гв його згоди або незгоди i3 запропонованим р1шенням е повернення пщписаного
:вз:зованого) або i3 зауваженнями проекту вщповщного р1шення або вщповщне
г.исьмове повщомлення, адресоване oco6i, що проводила опитування, у тому
числи направлене електронною поштою, протягом п'яти календарних дшв з дата
гержання вщповщного проекту ршення. Протягом 5 календарних дшв з дата
одержания повщомлення вщ останнього члена наглядово'1 ради Bci члени
наглядовоТ ради повинн1 бути в письмов1й форм1 по1нформован1 головою
чаглядово1 ради про прийняте р1шення. Р1шення вважаеться прийнятим, якщо за
нього проголосувала бтьш1сть член!в наглядово'1 ради.
7.5. Засщання наглядово'1 ради е правомочним, якщо в ньому бере участь
бшыне половини и складу.
У pa3i дострокового припинення повноважень одного чи кшькох член1в
наглядово'1 ради i до обрання всього складу наглядово'1 ради зас!дання наглядово'1
ради е правомочними для вир1шення питань в1дпов!дно до и компетенцп за умови,
що кшьк1сть члешв наглядово'1 ради, повноваження яких е чинними, становить
бшыне половини и складу.
7.6. Р1шення наглядово'1 ради приймаеться простою бшышстю ronociB
члешв наглядово'1 ради, як1 беруть участь у засщанш та мають право голосу. На
засщанш наглядово'1 ради кожний член наглядовоТ ради мае один голос. У pa3i
розподшу голос1в nopiBHy голос голови е вир1шальним.
.
7.7. Протокол засщання наглядовоТ ради пщписуеться головуючим та
оформляеться протягом п'яти дшв шсля проведения засщання.
До протоколу засщання наглядовоТ ради заносяться вщомостл про:
1) дату i мюце проведения засщання;
2) oci6, яю брали участь у засщанш;
3) правомочшсть засщання;
4) порядок денний засщання;
5) основш тези вистушв;
6) пщсумки голосування 13 зазначенням результате голосування, пр!звищ
член1в наглядовоТ ради, яю голосували "за", "проти" (або утрималися вщ
голосування) з кожного питания порядку денного засщання та р1шення, прийнят1
наглядовою радою.
У pa3i прийняття р1шення шляхом опитування у протокол! обов’язково про
це зазначаеться.
7.8. Член наглядовоТ ради, який не згоден i3 р1шеннями, що прийнят1 на
засщанн1, може протягом 2 дшв з дата проведения засщання викласти у письмовш
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надати сво! зауваження голов1 наглядово! ради Товариства. Зауваження
=_:ен:з наглядово! ради додаються до протоколу i становлять його невед'емну
У раз1 прийняття р1шення шляхом опитування до протоколу додаються
ачення >"част1 члешв наглядово! ради у голосуванш, зазначеш в п.7.4, цього
ГЪаложення.
" 9. Прото коли заседань наглядово! ради педшиваються та передаються
е: арем наглядово! ради до apxiBy Товариства. Протоколи заседань наглядово!
:аа>: а?ершаються протягом всього термшу д1яльност1 Товариства.
7.10. Пращвники Товариства, яю мають доступ до протоюшпв та докумешпв
аглядово! ради, несуть ведповщальнють за розголошення конфщенцшно!
: : рмаци. 1нформащя що належить до конфеденцшно! визначаеться наглядовою
г алою i фшсуеться у протокол! заседания наглядово! ради.
7.11. Заседания наглядово! ради або розгляд окремого питания за и р1шенням
може ф1ксуватися техшчними засобами.
7.12. Р1шення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо
г;такова вартють майна або послуг, що е його предметом, становить вед 10 до 25
5едсотк1В вартост1 актив1в за даними останньо!' pinHoi ф1нансово1 звггност1
Товариства, приймаеться наглядовою радою.
У раз1 неприйняття наглядовою радою р1шення про надання згоди на
вчинення значного правочину питания про вчинення такого правочину може
виноситися на розгляд загальних збор1в.
7.13. Якщо ринкова вартють майна або послуг, що е предметом значного
правочину, перевищуе 25 ведсотюв вартост1 актив1в за даними останньо!' р1чно!
фшансово! зв1тност1 Товариства, р1шення про надання згоди на вчинення такого
правочину приймаеться загальними зборами за поданням наглядово! ради.
7.14. Р1шення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення
якого е заштересованють, приймаеться наглядовою радою Товариства, якщо
ринкова вартють майна або послуг чи сума кошпв, що е предметом правочину i3
заштересованютю, перевищуе сто мш1мальних заробггних плат виходячи з
розм1ру м1шмально! заробггно! плати станом на 1 шчня поточного року та не
перевищуе 10 ведсотюв вартост1 актив1в, за даними останньо! р1чно! ф1нансово!
зв1тност1 Товариства.
7.15. Наглядова рада з метою проведения ощнки правочину, щодо якого е
заштересованють, на ведповеднють його умов звичайним ринковим умовам
залучае незалежного аудитора (аудиторську ф1рму), суб’екта ощночно! д1яльност1
або iHmy особу, яка мае ведповедну квал1ф1кац1ю.
7.16. Якщо заштересована у вчиненн1 правочину особа е членом наглядово!
ради Товариства, вона не мае права голосу з питания вчинення такого правочину.
Р1шення про надання згоди на вчинення правочину i3 заштересованютю
приймаеться бшышстю голошв члешв наглядово! ради, яю не е заштересованими
у вчиненш правочину, присутшх на заседанш наглядово! ради. Якщо на такому
заседанш присутн1й лише один незаштересований член наглядово! ради, ршення
про надання згоди на вчинення правочину i3 за1нтересован1стю приймаеться таким
членом одноошбно.
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На засщанш наглядово'1 ради, на якому розглядаеться питания про надання
: 1 на вчинення правочину i3 заштересованютю, мають бути присутшми Bci
-. - тересоваш члени наглядово'1 ради.
Якщо наглядова рада прийняла р1шення про вщхилення правочину i3
s- ггесованютю або не прийняла жодного р1шення протягом 30 дшв з дня
г - шня необхщно1 шформацй', питания про надання згоди на вчинення
■газочнну i3 заштересованютю може бути винесене на розгляд загальних збор1в
алалонер1в.
“.18. Р1шення, прийняЛ наглядовою радою, е обов'язковими для виконання
г нами наглядово'1 ради, особами, зазначеними у piuieH H i, членами правлшня,
-^Увниками Товариства.
".19. Контроль за виконанням р1шень, прийнятих наглядовою радою здшснюе
г: нова наглядово'1 ради i, за його дорученням, секретар наглядово'1 ради.
8. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ ЧЛЕН1В НАГЛЯДОВО! РАДИ
8.1. Наглядова рада Товариства повинна д1яти в штересах Товариства,
нотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та шших документ1в
Товариства.
8.2. Члени наглядово'1 ради товариства у випадку невиконання або
■еналежного виконання cboix обов'язк1в несуть вщповщальнють перед
Товариством згщно з чинним законодавством Укра'ши.
8.3. Члени наглядово'1 ради Товариства несуть в1дпов1дальн1сть перед
Товариством за збитки, завдаш Товариству своши д1ями (безд1яльн1стю), зпдно 1з
чинним законодавством Укра'ши.
8.4. У раз1 якщо вщпов1дальн1сть несуть кшька член1в наглядово'! ради, ix
зиповщальшсть перед товариством е сол1дарною.
8.5. Наглядова рада несе повну вщповщальнють перед загальними зборами
..KuioHepiB за виконання покладених на не'! задач. За пвдсумками року наглядова
оада зобов'язана зв1тувати перед загальними зборами. Зв1т викладаеться головою
або членом наглядово'1 ради в усн1й форм1 на загальних зборах.
8.6. Члени наглядово’! ради несуть персональну вщповщальшсть за виконання
:Тшень загальних збор1в акц1онер1в Товариства, якщо вони не суперечать чинному
^аконодавству та Статуту Товариства.
8.7. Члени наглядово'! ради повинш збер1гати комерц1йну та конфщенцшну
ччформащю та несуть за и розголошення в1дповщальн1сть, передбачену чинним
;_конодавством Укра'ши та установчими документами Товариства.

. олова загальних збор1в

А.В. Склярець

Текретар загальних збор1в

Л.П. Гутник
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