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Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро акцiонернi товариства), Положення
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1.

АТ (ДАК <Автомобiльнi

2.

АТ (ДАК <Автомобiльнi дороги Украiнш забезпечити оприлюднення

Затвердити Положення про Наглядову раду
УкраiЪш)),
дороги
що додаеться.

Положення про Наглядову раду
власному веб-сайтi.

З.
В.о. Голови

АТ (ДАК кАвтомобiльнi

дороги УкраiЪи>) на

Контроль за виконанням цього Haкztзy зtlлишаю за собою.
евген

кУЗЬкIН

зАтвЕрд)ItЕно

Наказ Щержавного агентства
автомобiлъних дорiг Украiни

Положення про fIаглядову раду

АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги

Украiни>>>)

1.

зАгАльнI положЕFIня

1.1. Ще Положення визначас правовий

с атус, строк повноважень, компетенцiю,

порядок формування та органiзацiю роботи Наглядовоi ради, а також права,
обов'язки i вiдповiда.пьнiсть членiв Наглядовоi ради Акцiонерного товариства
<<.Щержавна акцiонерна компанiя <<Автомобiльнi дороги УкраiЪи>> (далi
Компанiя).
1.2. ПоложеннrI про Наглядову раду, затверджуеться

Вищим органом.

1.3. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi, застосовуються у значеннi,
визначеному у CTaTyTi Компанii та вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
2.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦIЯ НАГЛЯДОВОI РАДИ

2.1. Згiдно iз Статутом Компанii, Наглядова рада е колегiальним органом, що
здiйснюе захист прав акцiонера Компанii, i в межах компетенцii, визначеноi
законом Украiни кПро акцiонернi товариства)) (далi-Закон) та Статутом,
здiйснюе управлiння Компанiею, контролюе та регулюс дiяльнiсть Правлiння.
2.2. Наrлядова рада утворюеться, лiквiдуеться та if дiяльнiсть органiзовуеться в
установленому Законом порядку.
2.3. Порядок формування та дiяльнiсть Наглядовоi ради визначаються Статутом

Компанii, цим Положенням, Положенням про принципи формування
Наглядовоi ради Компанii, затверджених Вищим органом, чинним
законодавством та дiючими нормативно-правовими актами.

2.4. Що компетенцii Наглядовоi ради наJIежить розгляд та вирiшення питань,
передбачених законодавством, Статутом КомпанiТ, цим Положенням, а також
переданих на вирiшення Наглядовоi ради Вищим органом.
2.5. Вiдповiдатlьнiсть Голови та членiв Наглядовоi ради може бути застрахована
Компанiею вiдповiдно до законодавства.

2.6. З метою забезпечення роботи НаглядовоТ ради у Компанii утворюсться
вiдповiдний структурний пiдроздiл - с пужба забезпечення роботи Наглядовоi
ради. За рiшенням Наглядовоi ради зЕвначений структурний пiдроздiл очолюе
корпоративний секретар. Порядок утворення та функцiонування служби
забезпечення роботи НаглядовоТ ради визначаеться Положенням про службу

Наглядовоi ради,

яке

розробляеться корпоративним секретарем та

затверджуеться Наглядовою радою.

2.7. Що виключноi компетенцii Наглядовоi ради належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими реryлюеться дiяльнiсть

Компанii;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, лрийняття рiшень про
дату ix проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, KpiM
скликання акцiонерами позачергових загЕLгIьних зборiв;

3) прийняття рiшень про проведення чергових та позачергових Загzutьних
зборiв вiдповiдно до цього Положення та у випадках, встановлених Законом;
4) прийняття рiшень про розмiщення Компанiею iнших цiнних паперiв,
.ч
.
KplM акцlи;
5) прийняття рiшень про викуп розмiщених Компанiею iнших, KpiM акцiй,
цiнних паперiв;
6) затвердження ринковоi BapTocTi майна у випадках, передбачених
Законом;
7) обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Компанii;
8) затвердження умов ко TpaKTiB, якi укладатимуться з членами Правлiння,
встановлення розмiру ix винагороди;
9) прийняття рiшення про вiдсторонення члена Правлiння вiд здiйснення

повноважень;
10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв
Компанii, KpiM тих органiв, утворення яких с виключною компетенцiею Вищого
органу;
11) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту
(внутрiшнього аудитора), керiвника з питань комплаенс, керiвника з питань

управлiння ризиками;

|2)

затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором),
керiвником з питань комплаенс, керiвником з питань управлiння ризиками,
встановлення розмiру iхньоi винагороди, у тому числi заохочув€Lльних та

компенсацiйних виплат;
13) обрання аудитора (аулиторськоi фiрми) Компанii для проведення
аудиторськоi перевiрки за результатами поточного таlабо минулого (минулих)
року (poKiB) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
межах
отримання дивiдендiв, порядку та cTpoKiB виплати дивiдендiв
граничного строку, визначеного Законом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають
право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону;
16) вирiшення питань про участь Компанii у промислово-фiнансових
групах, та iнших об'еднаннях;
17) вирiшення питань про створення та/або участь Компанii чи iT дочiрнiх
пiдприсмств в будь-яких юридичних особах, ik реорганiзацiю та лiквiдацiю (за
згодою Вищого органу);
18) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю таlабо лiквiдацiю
структурних таlабо вiдокремлених пiдроздiлiв Компанii (за згодою Вищого

у

органу);

19) прийняття рiшень про утворення, припинення

(реорганiзацiя,
юридичних осiб

лiквiдацiя), видiл дочiрнiх пiдприемств Компанii, iнших
Компанii (за згодою Вищого органу);
20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцii НаглядовоI ради
Законом, у разi злиття, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанii;

2l) прийняття рiшення про надання згоди Компанii та
ii дочiрнiми
пiдприемствами на вчинення значного правочину
i
про попередне надання
згоди на вчинення такого правочину та про
надання згоди на вчинення
правочинiв iз заiнтересованiстю. Значним
правочином е правочин
ринкова
етом правочину становить сто мiльйонiв
на додану BapTicTb). Правочин iз
а BapTicTb майна, або послуг, чи сума
коштlв, що е предметом правочину становить
десять мiльйонi" .р"".r" (О..
урахування ПДВ);
22) визначення ймовiрностi визнання Компанii
неплатоспроможною
внаслiдок прийняття
себе зобов'язань або ik виконання, тому
числi
у
".о "а або викупу акцй;
внаслiдоК виплати дивiдендiв
2з) прийняття рiшення про обiання оцiнювача майна
Компанii та
затвердження ум
оплати його посл
майна Щочiрнiх п
24) прийняття рiшення про обра
надае Компанii додатковi послуги затвердження
умов договору,
Що

Mipy оплати iT послуг;
мпанii вiдповiдно до Закону;
l ради, затвердження положень про них
для вивчення i пiдготовки вiдповiдних

пропозицiй;

нагороду членiв Правлiння;
ду членiв Правлiння;

Жffiii;#Т?.}:

вlдносяться до його компетенцii,
Т;
перевищенням;
"'o"l""'il;"H
30) надання Правлiнню обов'язкових
до виконання рiшень;
31) формування тимчасовоi лiчильноi' koMicii
у разi скликання Загальних
зборiв Наглядовою радою, якщо iнше не
встановлено Статутом Компанii;
летеня для голосування;
ня (опублiкування)
ТЬ ВiДПОВiДНо до
законодавства,
aHi
принципи (кодекс)
корпоративного

з4)

затвер

iй
;

Загальним зборам за результатами
ного аудитора (аудиторськоi
фiрми)
ого;
плану) КомпанiТ;

членiв Правлiння з питань
фiнансовогосподарськот дiяльностi Компанii та
затвердження заходiв за
результатами
його розгляду;
37) обрання реестрацiйноТ KoMicii, за винятком
випадкiв, встановлених
законом;
38) погодження призначення на посади
та звiльнення з посад керiвника
юридичноi служби, уповноваженого з антикорупцiйноТ
дiяльностi, керiвникiв

дочiрнiх пiдприсмств Компанii, rx заступникiв,
органiв (дирекцii), головних iнженерiв, членiв колегiагlьних виконавчих
головних бухга.птерiв дочiрнiх
ПiДПРИеМСТВ КОМПаНii, КеРiВникiв
ru
бухгагlтерiв вiдокремлених
структурних

Бо"rr*

пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприемств Компанii,
''

в тому числi за
Поданням правлiння
39) погодження структури i штатного
розпису працiвникiв Компанii та iT
дочiрнiх пiдприемств;
40) погодження cTaTyTiB дочiрнiх пiдприсмств
Компанii (затверджуються
Вищим органом);

Компанii;-

Д

спiльну дiяльнiсть, договорiв KoMicii,
представлення iHTepeciB Компанii в
.на
го самоврядування) та договорiв
та контроль виконання умов цих

сть Компанii

у

договорах

в

рамках
рства;
майна та цiлiсно-майнових комплексiв

iдокремлених структурних пiдроздiлiв

структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдпр
Вищим органом Компанii;
45) надання згоди Компанii т1 iT
пiдприемствам (вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв лочiрнiх дочiрнiм
пiдприемств Компанii) на передачу
нерухомого майна в iпотеку (заставу),
u ,uno* щодо застави
рухомого майна
компанii та iT дочiрнiм пiдпр"е*ствам
оцiночна BapTicTb якого перевищус
BiciMcoT тисяч .р""."" (без
урахування ПДВ);

46)

затвердження показникiв

"6b*r""ro.ri роботи голови,

його

належать до виключноi компетенцii
ом Компанiт.
3.

ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
ЧЛЕНIВ

нАглддовоi рАди

ь членiв Наглядовоi
ради регулюеться
вання Наглядовоi ради, чинним
авовими актами.

и визначаеться Вищим органом та
бути незалежними директорами.
лише фiзична особа.

3,3, Що складу Наглядовоi
ради входять Голова та члени Наглядовоi
ради.
3.4. Строк повноважень члена

Наглядовоi ради становить три
роки.

3.5. Незалежний член НаглядовоТ рали не може входити до складу Наглядовоi
ради як незалежний член понад три строки пiдряд.

3.6 Визначення кандидатiв на посади незЕ[пежних членiв НаглядовоТ ради
здiйснюються шляхом конкурсного вiдбору вiдповiдно до законодавства,
дiючих нормативно-правових aKTiB та Положення про принципи формування

Наглядовоi ради Компанii, затвердженого Вищим органом з урахуванням вимог
до нез€Llrежних членiв Наглядовоi ради, встановлених законодавством.
3.7 Незалежний член Наглядовоi ради (незалежний директор) - член НаглядовоТ
ради, на якого вiдсутнiй будь-який вплив з боку iнших осiб у процесi прийняття
рiшень пiд час виконання обов'язкiв незалежного директора.
Незалежним членом Наглядовоi ради не може бути особа, яка:
1) входила протягом попереднiх п'яти poKiB до складу органiв управлiння
Компанii таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб;
2) одержуе таlабо одержувала протягом попереднiх трьох poKiB вiд

Компанii таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб додаткову винагороду в
розмiрi, що перевищуе 5 вiдсоткiв сукупного рiчного доходу TaKoi особи за
кожний з таких poKiB;
3) володiе (прямо або опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного
капiталу юридичноТ особи чи е посадовою особою або особою, яка здiйснюе

управлiнськi функцii в такiй юридичнiй особi, а також е фiзичною особою пiдприемцем, яка протягом минулого року маJIа icToTHi дiловi вiдносини з
Компанiею таlабо афiлiйованими з ним юридичними особами;
4) е таlабо була протягом попереднiх трьох poKiB незалежним аудитором
КомпанiТ таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб;
5) е та/або була протягом попереднiх трьох poKiB працiвником
аудиторськоi фiрми, яка протягом попереднiх трьох poKiB надавала аулиторськi
послуги Компанii та/або афiлiйованим з ним юридичним особам;
6) е таlабо була протягом попереднiх трьох poKiB працiвником КомпанiI
таlабо афiлiйованих з ним юридичних осiб;
7) с акцiонером - власником контрольного пакета акцiй таlабо с
представником акцiонера - власника контрольного пакета акцiй Компанii в
будь-яких цивiльних вiдносинах;
8) була сукупно бiльш як |2 poKiB членом Наглядовоi ради Компанii;
9) с близькою особою осiб, зtвначених у пiдпунктах 1-8 цього пункту;
10) не вiдповiдае додатковим критерiям, встановленим законодавством,
Статутом КомпанiТ.
3.8 Визначення та затвердження кандидатур вiд держави, якi призначаються до

Наглядовоi ради здiйснюеться в установленому законодавством порядку, а
також вiдповiдно до Положення про Наглядову раду i Положення про
принципи формування Наглядовоi ради, затверджених Вищим органом.

3.9. У своiй дiяльностi член Наглядовоi
ради керуеться iнтересами Компанii i
забезпечуе реалiзацiю cBoix повноважень
спосiб, визначений Законом,
Статутом Компанii та цим Положенням.

у

3,10' Член Наглядовоi ради дiе в iHTepecaX
Компанii, а не особи або органУ, Що
висунув' Затвердив

чи обрав

вiдповiдного члена Наглядовоi
ради. й."
наглядовоi ради не може бути одночасно членом
Правлiння та/або iнших
органiв управлiння Компанii.

,

Вищий орган може прийняти
рiшення про дострокове припинення
повноважень членiв Наглядовоi
Ради виключно в порядку визначеному
3,

ll

законодавством та на умовах
укладених з членами Наглядовоi ради цивiльно_
правових договорiв.

3.12. Без рiшення В_ищого органу, на пiдставi
рiшення Наглядовоi ради
повноваження члена Наглядовоi
припиняються:
ради
1) за його бажанням шляхом подання письмовот
заяви про припинення
повноваЖень за два тиЖнi та з
дотриМанняМ умов, передбачених
цивiльно-

правовим договором;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена
Наглядовоi ради за
станом здоров'я;
3) в разi набрання законноi сили вироку чи
рiшення суду, яким його
засуджено
до покарання, що виключае можливiсть

Наглядовоi ради;

"й*оrчrrя

обов'язкiв члена

4) В разi cMepTi, визнаннЯ йогО недiездатним, обмежено
безвiсно

дiездатним,
вiдсутнiм, померлим;
5) у разi отримання вiд акцiонера Компанii
письмового повiдомлення про
замiну члена Наглядовоi ради, який с представником
держави в порядку,
передбаченому цивiльно-правовим
договором.
3,13, Член Наглядовоi
ради,

у тому числi незалежний директор, зобов'язаний
невiдкладно подати письмову заяву
до Наглядовот ради Компанii про
припинення cBoik повноважень
у разi виявлення обставин невiдповiдностi
вимогам, установленим законом, Статутс
м Компанii та цим Положенням.

з,l4, З

припиненням повноважень члена Наглядовоi
ради одночасно
припиняеться
дiя договору (контракту) з ним.

4.

прАвА тА оБовlязки члЕнIв нАглядовоi рАди

4.1. Члени Наглядовоi
ради мають право:

1) отримувати вiд Голови правлiння, членiв правлiння
та
структурних

керiвникiв
пiдроздiлiв Компанii будь-яку iнформацiю та
документацiю про
Компанiю (KpiM iнформацii , що - ..unourr"
державну таемницю, у разi
вiдсутностi вiдповiдного допуску), якщо така
iнформацiя та документацiя
необхiднi для виконання
члена
Наглядовоi ради.
функцiй

2) ознайомлюватися з документами Компанii,
отримувати

ik копii та

копii

документiв юридичних осiб, засновником,
учасником яких е Компанiя:
3) бути присутнiми на засiданнях Bcix
органiв Компанii, включаючи Правлiння
та ревiзiйну комiсiю, а також
утворених в Компанii та при його органах
KoMiTeTiB, комiсiй та iнших колективних
органiв i робо""*
"ру.r.
4) iнiцiЮвати скликання позачергового засiдання
Наглядовоi ради, вносити
пропозицii до порядку денного засiдань Наглядовоi
радиi
5) подавати у писЬмовiЙ
формi зауваження щодо рiшень Наглядовоi
ради;
6) бути обраним головою Наглядовоi
ради, скласти повноваження iз зазначеноi

посади;

7) на оплату послуг члена Наглядовоi
ради на умовах визначених у цивiльноправовому договорi;

8) скластИ

повноваЖення члена Наглядовоi
Ради
письмовО попередивши про
це Компанiю за два тижнi.

за власним

бажанням,

4.2. Члени НаглядовоТ
ради зобов'язанi:

особисто брати участь засiданнях Наглядовоi
у
_l)
Ради та в роботi koMiTeTiB
НаГЛЯДОВОi РаДИ, ЯКЩо ik було обрано
до складу вiдповiдного KoMiTeTy
Наглядовоi ради;
2) голосувати з ycix питань порядку
денного засiдання Наглядовоi ради;
3) одразУ пiслЯ того, як сталО вiдомо, повiдомляти
про неможливiсть

участi у
засiданнЯх НагляДовоi
раДи iз зазНаченняМ причини вiдсутностi. Iнформацiя
про присутнiсть члена Наглядовоi
ради на ii засiданнях фiксуеться та за
результатамИ рокУ розкриваеться у рiчному звiтi НаглядовоТ
ради ;
4) дiятИ добросовiснО розумно в iHTepecax
Компанii, та межах cBoix

повноважень;

i

у

5) керуватисЯ у своiЙ дiялъностi законодавством
Украihи,
Керiвними принципами оЕсР щодо корпораТивногоСтатутом КомпанiТ,
врядування, цим
положенням'

рiшеннями Вищого органу
та Наглядовоi ради,
iншими внутрiшнiми документами Компанii,управлiння
прийнятими в межах визначеноi

компетенцii;

6) виконувати рiшення Наглядовоi
ради КомпанiТ;

7) дотримуватися встановлених законодавством
та внутрiшнiми документами
компанii, правил та процедур щодо надання
згоди на вчинення Компанiею
значних правочинiв або про попередне
надання згоди на вчинення таких
правочинiв та про надання згоди на
вчинення Компанiею правочинiв iз
заiнтересованiстю у випадках, передбачених
законом;

8) дотримуватися встановлених у Компанii, правил, пов'язаних з режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацii з обмеженим доступом. Не
розголоШуватИ конфiденцiйнУ iнформацiю, яка стаJIа Bi омою у зв'язку з
виконанням функцiй члена Наглядовоi ради, особам, якi не мають доступу до
такоi iнформацii, а також не викор стовувати iT у своiх iHTepecax або в
iHTepecax TpeTix осiб;

9) мати можливiсть в разi потреби придiлити виконанн обов'язкiв

Наглядовоi ради не менше 50 робочих днiв на календарний piK;

l0)

виконувати iHmi обов'язки, передбаченi законодавством,

компанii, Цим Положенням та внутрiшнiми д кументами Компанiт.

члена

Статутом

4.з. Наглядова рада щороку оцiнюе вою роботу i роботу кожного члена
наглядовот ради. На пiдставi результатiв такоi оцiнки Наглядова
рада може
запропонувати окремим членам Наглядовоi Ради рекомендацii щодо
пiдвищення ефективностi ik дiяльностi.

4.4. Кожен член Наглядовоi ради самостiйно приймае
рiшення з питань порядку
денного, за винятком випадкiв, передбачених Законом.

5.

порядок роБоти нАглядовоi рАди

5.1. Органiзацiйною формою роботи Наглядовоi Ради

е

засiдання, якi
проводяться в Mipy потреби, але не рiдше нiж один pzв на кварт€lл вiдповiдно
до
плану, затвердженого Наглядовою радою.
5.2. Позаплановi засiдання Наглядовоi
ради можуть скликатися у буль-який час
за iнiцiативою Голови НаглядовоТ ради' будь-якого з члеНiв НаглядовоI
ради,

Вищого органу, на вимоry РевiзiйноТ KoMicii, Правлiння чи його
у
"пйч
триденний строк з моменту отримання Наглядовою
письмовоi
радою
мотивованоi вимоги вiд iнiцiатора позапланового засiдання
разом з копiями

документiв/проектами рiшень, що будуть розгляда тися Наглядовою радою.

5.З. На вимоry НаглядоВоi радИ в iT засiданнi (з метою
участi в розглядi окремих

питань порядку денного засiдання) беруть участь (з правом дорадчого голосу)
члени Правлiння.

5.4. Проект Порядку денного засiдання НаглядовоI
ради пiдписуеться Головою
наглядовоi Ради та направляеться членам Наглядовоi
ради корпоративним
секретарем Компанii на зазначену ними адресу електронноТ пошти або в бульякий iнший зру^lний для членiв Наглядовоi ради спосiб. Bci матерiали по
питанням, Що мають розглядатися на qасiданнi мають бути наданi членам

наглядовоi ради не пiзнiше нiж за 3 робочих днi до засiдання шляхом Тх
направлення Корпоративним секретарем на зазначену ними адресу електронноi
пошти або шляхом надання спiльного доступу до матерiалiв.

5,5, у засiданнi Наглядовоi ради на iT запрошення з правом
дорадчого голосу
можуть брати rlacTb представники профспiлкового або iншого
уповноваженого

трудовим колективом органу, який пiдписав колективний
договiр вiд iMeHi

трудового колективу.

5,6, Засiдання Наглядовоi ради вважаеться правомочним, якщо на ньому

присутнi бiльше половинИ членiв Наглядовоi
ради вiд

iT

загЕUIьно.о'.*пчду.

5.7. Пiд час голосування Голова та кожен iз членiв Наглядовоi
ради мае один
голос.

5,8, У РаЗi ПРИЙНЯТГЯ НаГЛЯДОвою радою
рiшсння про укладення Компанiсю
правочинУ, ЩоДо вчинення якого е заiнтересованiсть, члени Наглядовоi
ради,
якi е заiнтереСованимИ особами, не маютЬ права голосУ та не можуть
будь-яким
iншим чином брати участь у розглядi предмьта питання.
маеться простою бiльшiстю голосiв членiв
у засiданнi та мають право голосу. Пiд час
засобiв дистанцiйного зв'язку, результати
голосуванIUI члена або членiв НаглядовоТ
ради, що голосують диЪтанцiйно,
о чiтко iдентифiкуються ("за", "проти", "утримався'')
зв'язку та з€}значенi у бюлетенi для голосування. При
ради мае право письмово викласти окрему думку з
ПИТаНЬ, ЩО РОЗГЛЯДаЮТЬСЯ. У
РаЗi РiВНого розподiлу голосiв вирiшалiним е
голос Голови Наглядовоi ради.

5,10, РiшеннЯ НаглядоВоТ ради приймаються

НаглядовоТ ради.

у

формi протоколу засiдання

5,1l, Протокол засiдання Наглядовоi Ради оформляеться не пiзнiше п'яти

робочих днiв пiсля проведення засiдання.

5,12, Протокол засiдання Наглядовоi
ради пiдписують Bci присутнi члени
Наглядовоi ради. ВитяГ з протоколу засiдання НаглядовоI
ради пiдписуе
корпоративний
секретар.

5-

1

3.

У протоколi засiдання Наглядовоi радиз€вначаються

1) мiсце, дата i час проведення засiдання;

:

2) особи, якi брали участь у засiданнi;
3) порядок денний засiдання;

4) питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз
зzIзначенням
прiзвищ членiв Наглядовоi ради, якi голосували ''за'', ''проти''
(утримався)
або
вiд голосування з кожного питання;
5)

змiст прийнятих рiшень.

5.|4. Наглядова рада може приймати рiшення шляхом проведення заочного
голосування (опитування), Про що Голова Наглядовоi ради не пiзнiше нiж за 3
робочi днi до дати засiдання повiдомляе членiв Наглядовоi ради безпосередньо
або за допомогою електронного зв'язку та забезпечуе, необхiдними матерiалами

порядку денного та проектами рiшень. ,,Щодатково додаються пiдготовленi
корпоративним секретарем бюлетенi для голосування з питань порядку
денного, якi мiстять питання порядку денного, проекти рiшень з питань
порядкУ денного та варiанти голосування ("aа", "проти", "утримався'') з
кожного питання порядку денного, часу закiнчення строку прийняття бюлетеня.
Члени Наглядовоi ради зобов'язанi у встановлений Головою Наглядовоi ради
строк повiдомити його про результати голосування з кожного питання порядку
денного. Бюлетень для голосування пiдпису€ться кожним членом Наглядовоi
ради особисто або за допомогою квалriфiкованого електронного пiдпису та
цадаеться корпоративному секретарю iз застосуванням електронного зв'язку
або особисто. Корпоративний секретар на пiдставi пiдрахунку голосiв готуе

Протокол засiдання.

5.15 ЗасiданнЯ НаглядовоТ ради або розгляд окремого питання за
може фiксуватися технiчними засобами.

ii

рiшенням

5.16. Протокол засiдання Наглядовоi Ради шляхом проведення заочного
голосування (опитування) повинен бути остаточно оформпений протягом 5
робочиХ днiв З дати закiнчення строку прийняття бюлетенiв. Корпоративний
секретар веде та оформляе протокол. Бюлетенi з результатами голосування

членiв Наглядовоi ради , що брагlи участь у заочному голосування (опитуваннi)
з питань порядку денного засiдання Наглядовот
ради, додаються до протоколу.

5.17. За наявностi У членiв Наглядовоi ради заперечень, вони оформляються
письмово, пiдписуються таким членом та додаються до протоколу
у виглядi
окремоi думки.
5.18. Рiшення НаглядовоТ ради, прийнятi в межах iT компетенцii, обов'язковi
для

виконання Компанiею.

5.19. Рiшення Наглядовоi ради можуть доводитися до ik виконавцiв
у виглядi
витягу з протоколу окремо З кожного питання. Витяги з протоколу засiдання
наглядовоi Ради оформляються корпоративним секретарем Компанii i
надаються особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом п'яти днiв з дати
складення протоколу засiдання Наглядовоi ради.

5.20. Протоколи засiдань

Наглядовоi ради зберiгаються корпоративним

секретарем протягом усього строку дiяльностi Компанii.

5.2I. ПрацiвнИки Компанii, якi мають доступ до протоколiв та документiв
Наглядовоi ради, несуть вiдповiдагrьнiсть за розголошення конфiденцiйноi
iнформацiТ (якщо зЕвначенi документи мiстять таку iнформацiю).

5.22. Питання та/або рiшення щодо iнформацii,
що становить дер}х(авну
ТаеМНИЦЮ, КОНфiДеНЦiЙНОi iнформацii
iншоi iнформацii з обмеженим

доступом оформляеться окремим "u
протоколом

i

зберiгаеться та
використовуеться в установленому в Компанii
порядку роботи з iнформацiею з
обмеженим доступом.

5,2з' Протоколи або засвiдченi витяги з них повиннi
надаватися для
ознайомлення акцiонеру та Компанii корпоративним
секретарем в

установленому порядку.
б.

головА нАглядовоi рдди

6,1, Наглядову раду очолюе Голова, який обираеться
членами Наглядовоi ради з
ik числа простою бiльшiстю голосiв вiд ii заг€lльного складу.

6.2. Голова Наглядовоi ради може бути переобраний

у
iнiцiативою бiльшостi членiв Наглядовоi
вiд
iT.u.-""b.o
ради
Ьппчду.
6,3, Головою Наглядовоi
ради Компанii не може бути обрано члена Наглядовоi
який
протягоМ попереднього року був головою Правлiння
РоДи,
(особою, яка
здiйснювала повноваження одноосiбного Виконавчого
органу).

будь-який час за

б.4. Голова НаглядовоТ
ради:

1) органiзовус роботу Наглядовоi
ради та здiйснюс контроль за виконанням
плану роботи, затвердженого Наглядовою
радою;

2) скликае засiдання НаглядовоI
Ради та головуе на них, затверджуе порядок

денний засiдань;

3) органiзовуе здiйснення контролю за виконанням
рiшень Вищого органу та
наглядовот ради, визначае
форми i види такого контролю;
4) органiзовуе роботУ з утворення KoMiTeTiB НаглядовоТ
ради,висування членiв
Наглядовоi ради до складу KoMiTeTiB, а також
координуе, зокрема через
корпоративного секретаря, дiяльнiсть, зв'язки
KoMiTeTiB мiж собою та з iншими
органами та посадовими особами Компанii;

5)

ОРГаНiЗОВУе ЗаТВеРДЖеННя Наглядовою
радою рекомендацiй загальним
зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора
(аудиторськоi фiрми) Компанii
для прийняття рiшень щодо нього;

6) виконуе iншi функцii, передбаченi законодавством,
Статутом Компанii та

цим Положенням.

6,5,

У разi

неможливостi виконання Головою Наглядовоi
Ради cBoix
повноважень його повноваження здiйснюе один
iз членiв НаглядовоТ ради,
обраний простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядовоi
ради, якщо iнше не

передбачено Статутом та цим Положенням.
7.

комIтЕти нАглядовоi рАди

7,1, Наглядова рада з числа iT членiв
обов'язково утворюе KoMiTeT з питань
аудиту i KoMiTeT з питань призначень
та визначення винагороди посадовим
особам Компанii.
но утворювати iншi комiтети, склад
яких
оi ради. Бiлъшiстъ членiв KoMiTery
7,3, КоМiтетИ НаглядоВоi
радИ повиннi складатися принаймнi з трьох членiв,
якщо iнше не передбачено внутрiшнiми
документами Компанiт.
7,4, ПовНоваженнЯ KoMiTeTiB Наглядовоi
ради визначаються положеннями про
вiдповiднi комiтети, якi затверджуютъся
Наглядовою радою.
7,5, Комiтети Наглядовоi
ради з аудиту та з питань призначень i визначення
винагороди посадовим особам Компанii
очолюють незалежнi члени НаглядовоТ
ради.

7,6, Наглядова рада приймае
рiшення з питань попередньо пiдготовлених
KoMiTeToM виключно на пiдставi
та в межах пропозицiй такого KoMiTeTy,
iшення Наглядовоi ради. Мотивоване
лення пропозицiТ KoMiTeTy надаеться
оi пiдготовки KoMiTeToM пропозицii.

7,7, У разi вiдсутностi пропозицiй
вiд KoMiTeTiB Наглядова
рада не мае права
приймати рiшення з питань,
Що переданi Наглядовою радою вiдання
таких
у
KoMiTeTiB.

7,8, Комiтети Наглядовоi
ради виконують свою дiяльнiсть в межах свого
предмета вiдання та визначеному
у
Наглядовою радою порядку звiтують
iй про
результати своеi
дiялъностi не менше одного
разу на pik, kpiM koMiTeTy з питань
аудиту, Який повИнен звiтУватИ
не менше одного
разу на шiсть мiсяцiв.
8. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

8,1, Корпоративний секретар обираеться
Наглядовою радою. одна i та сама
особа може обиратиСя корпоРативниМ
секретаРем необМеженУ кiлькiсть
разiв.

8.2. Право вносити пропозицii
щодо кандидатур на посаду корпоративного
секретаря мае акцiонер, а також
голова та члени Наглядовоi
рчд".

i"';tll,il",1lХiНИй

СеКретар не е членом наглядовоi
ради i не мас права голосу

8,4, Повноваження та компетенцiя
корпоративного секретаря визначаються
Положенням про корпоративного
секретаря, яке затверджусться Наглядовою

радою.

9.

внутрIшнIЙ Аудит

9,1, Наглядова
рада приймае рiшення

дження в Компанii посади
внутрiшнього аудитора (створення щодо
служ
iшнъого аудиту), який
фУНКЦiОНЕulЬно буд. ,iдr"irr"й Наглядовiй
гутрiшнiй аудитор (служба
i е пiдпорядкованим та

ВНУТРiШНЬОГО аУДИТУ)
ПРИЗНаЧаетъся Наглядовою
радою
ПiДЗВiТНИМ беЗПОСеРеДНЬО
члену Наглядовоi

аудиту. Служба внутрiшнього
аудиту

затверджуеться Наглядовою
радою.
10. ВIДШКОДУВАННЯ
ВИТРАТ

ради - головi KoMiTeTy з питань
дiе на пiдставi Положення, що

ТА ВИНАГОРОДА ЧЛЕНIВ

нАглядовоi рАди

,

Членам Наглядовоi
ради може виплачу ися винагорода за
ikню
дiялънiсть вiдповiдно до y,J"
цивiльно-.rрu"о** говорiв, якi
ними, Умови таких договорiв
затверджуються Вищим органом. укладаються з
обов'язковими
умовами договору е: предмет договору,
права i обо"'".п"'члена Наглядовоi
оплата
10,1

ради,
послуг члена Наглядовоi
ради, порядок припинення повноважень
члена Наглядовоi
ради, права i"rелепrу'йrrЬi
.,пЪ"u Наглядовоi
ПОРЯДОК ВИРiШеННЯ СПОРiВ,
ради,
"ou."o..i
*О"фiд.rrцiйнiсть,
Наглядовоi ради, строк
"iдпо"iд*ьнiсть члена
дiТ дЬговору.
10,2,

!оговiр з членом Наглядовоi
ради може бути оплатним або безоплатним
(для члена Наглядовоi
на
час займання гjосади державноi
ради
служби або
ених на виконання
функцiй держави або мiсцевого
у пунктi 1 частини першоi cTaTTi 3 Законуr;;;i;,
l0,3. За кожен..к:лендарний piK'
протягоМ якого член Наглядовоi
ради бУд.

i#Жd;:";ffifJ;Н;;.i;;"Тffii;liп.о"

мае право на оплату послуг
у

10,4, Максималъний
розмiр
Наглядовоi ради, не може .

рiчноi винагороди, що пiдлягае виплатi члену
Ьр.""щувати розмiру винагороди
членiв НаглядовоI
го у додатку до Постанови Кабiнету
J\э668, та залежить вiд чистого
*цiт (,Ьйй, р"Ёi", послуг)
,u ouXi.i#,|T.#H"#

10.5. Розмiр рiчноi i
дод
вiдповiдно до Постанови
та сплачуеться (вiдшкодову,
цивrльно-правового договору та становить
(розраховуе

йffiil"

kpaT'oc'i, яка визначена Вищим
органом, до середнъомiсячноi
заробiтноi плати
за видами економiчноi
дiялъносri ,u.*;;й- у середнъому
по еконоп,riцi, що
передуе кварт€шу
розрахунку розмiрiв винагороди оплати

послуг членiв
НаглядоВоi ради, ,u опуЪпiкованими
статистичними даними
Щержстату.
10,6, Додаткова винагорода
члену Наглядовоi
ради за виконання ним функцiй
голови Наглядовоi
ради виплачуеться

розмiрi 20 uiдсо"кi" його рiчноi
ди та членУ Наглядовоi ради, у
iкиП бере у.ruЙ
у роботi KoMiTeTy
реryлярноi участi у pboori norir.ry наглядовот
ffiТffi;,i?lЪll;Ж,ХЙого
винагорО

10.7. Рiчна та додаткова виI

Bcix подu,*i"

i

зборЫ

КОЖНОГО К€rЛеНДаРНОГО

нн:"н; },#*':J}?:il
п.рaого

i"ъ;r,;:о#;_'Жх;i";]

МiСЯЦЯ (За ВИНЯТ*о,

мiсяця дii договору, коли
член Наглядов_оi
р"д" отримуе частину таких винагород за мiсяць
пропорцiйно
перiоду часу його з€.л}rення
до виконання cBoik функцiй).

l0,8 Компенсацii пiдлягають

ви

члена Наглядовоi
ради, пов'язанi з

i:-#*fr ТJiЖЪ""Тrgl:Ё'х;*ч#"liдокумент-""оiо,iо,".ро*.""".
l) витрати на проi'зд, в т.ч. в зв'язку
iз вiДрядженням: залiзничним
транспортом;

2)

повiтряним транспорrоr; u"rомобiльним
транспортом (за
винятком TaKci); TaKci (по
тёриторiт У*рuiни, - з вокз€U
МiСЦеЗНаходження компанii"
t у ;йотному *"o";lJ,;,i","",i#^i;
службових вiдряджень в irr.p..bx
кБrч"ii за межi Украihи - з вокзЕrлу
та аеропорту до готелю та мiсця
(адреси)
напрямку; повiтряним транспортом
"lдрrд*.""" i у зворотному
В
економ-класi
ykpaihi та в економ
салону
чи бiзне.-*оu.* за межами Украiъи лiтака по
службових вiдряджень в i"repecax
у випадку
KornuriT;

ГОТеЛi У зв'язку з
ffiffiХ#Jfо:;"""ННЯ У

виконанням функцiй члена

3) витрати, пов'язанi з отриманням
вiз до, iнших KpaiH ("кщо поiЪдки
кордон необхiднi зв'язку
за
з виконанням
у
функцiй .r;;; Наглядовоi ради);
4) витрати на медичне страхування
пiд час поiъдок за межi Украihи
якщо
;;Ъr;
з
виконанням
fi:'"Ж.# o:;oJo" ".oo"b"i
функцiй оr,"""
5) добовi витрати пов'язанi
iз службовими вiдрядженнями ykpaiHi
в
межами якщо поiЪдки за кор
та за iT

'

фУНКЦiЙ ЧJIена Наглядовоi

ради

кабiне
РОКУ M9S (зi змiнами).
додатку М1 до постанови

ВИКОНаННям

Визначений в
ЛЮТОГО

20ll

10,9, оплата послуГ за виконаннrI
членоМ Наглядовоi
здiйснюеться на пiдставi
ради cBoik функцiй
u*"u приймання-передачi
складаеться та пiдписуеться
послуг, який
членой на.л"довоi-рад" ,u"чдч""*
йr.ru";..
в останнiй
робочий день кожного мiсяця. В aKTi
.*й*ъся
сума
винагород за мiсяць та сумарна
рiчноi та додатковоi
кiлъкiстi-iоОо.r"*
дri"Ъ"понання функцiй
ЧЛеНа НаГЛЯДОВОi
РаДИ:
" "дrЬi.тр"r;;;";/Jр"riщеннi кйанii; по'здок по

YKpaihi та за межi Украiни якщо.поiЪдки
були
члена Наглядовоi
ради; дистанцiйного

пов'
"r*Б"ч"""

ради, в т.ч. члена KoMiTeTy/KoMiTeTiB.

виконанням функцiй
iй члена Наглядовоi

10'10' ОбЛiК ДiЯЛЪНОСТi ЧЛеНiВ
Наглядовоi ради та пiдготовка
щомiсячних aKTiB
приймання-передачi виконаних
(д*i
робiт
u*r")
здiйснюе корпорат ивний
секретаР, КорпоративниЙ секретар
направляс до Компанii акти прийманняпередачi виконаних
робiт iз розрахунком рiчноi ," ;;;;;KoBoi винагороди,
чими TaKi витрати документами)
щоri."rrrо.

1

акти

у

вiдповiдностi iз умовами
даного
авового договору,
з
укладеного
членом
Наглядовоi
ради, протягом 3-х робочих днiв з дня ,* Ъrр"rання,
пiдписати
TaKi акти, та
повернути ik корпоративному_
секретарю не пiзнi ше 4-х
робочих днiв з дня
ОТРИМаННЯ' У ВИПаДКУ, ЯКЩО
КОМПЪнiя^"" по".рнула акти приймання_передачi
виконаних робiт, TaKi
роботи вважаютъся прийнятими на п|Й|rПробочiй
день з
дня отримання Компанiею
aKTiB.

10,11, Рiчна винагорода
розраховуеться за базовий мiсяць за опублiкованими
статистичними

даними !ержстату про середньомiсячну
заробiтну плату за
видами економiчноi дiяльностi
,u тъ"рr"i сере ньому по економiцi.
У
отовки aKTiB така iнформацiя ,rро
.rur"стичнi данi за
ражена на сайтi .Щержстату до
розрахунку беруться
д€lJIьшим перерахунком винагороди
в наступному

i

актах.

10,12,

У випадкУ

дострокового припинення повноважень
члена Наглядовоiради
винагорода виплачуеться вiдпоЪiдно
до уrо" укладеного з ним цивiльноправового договору.
наглядовот
Е-.'д'rАvDvL Y.LAY|'
ради, виплата щорiчноi та
ДоДаткоВоi
i3;l1;Тi"ЖflТ""Х"S1';^.3_'::i:.1,:]_,*
винагоDопи
п/trtт.р бtr-,,
може
бути .,лл^-_частково- вiдстрочена на строк
кяпатJтталттY,rr r-rлl:-|оо:
не бiлъше 3-х

;ffi iН;ff .х#ii;J:х*:у:::",::зyi:;йъЪ;;;;'Jffi"";ýffi;

додатковоТ угоди до цивiльно-правоВоГu
лOлатково1
договору iз членом
не потребус окремого затвердження

нr;;;;;

Вищим органом Компанii.

11.

ради та

прозорIсть дIяльностI нАглядовоi
рАди
готувати звiт про свою
роботу. Звiт
частиною рiчного звiту КомпЪнiТ
та
мог законодавства, передбачених
для
звiту Компанii.

il;r;"J, ;_"fi";Н:бражаеться
l) оцiнкУ

iT

оцiнка оботи Наглядовоi
ради. така

складу, структури та
дiяльностi як колегi€ulьного

органу;

оцiнка

2)

ОЦiНКУ КОМПеТеНТНОСТi
Та ефективностi кожного члена
ВКЛЮЧаЮЧИ iНфОРМаЦiЮ
наглядовоi ради,
ПРО ЙО.о дiяльнiсть як посадовот
юридичних осiб або iншу
особи iнших
дiяльнiст, i безоплатну;
3) оцiнку незалежностi
кожного з незzшежних членiв
Наглядовоi ради;

;;;йану

4) оцiнкУ компетеНтностi
та ефективностi кожного з
KoMiTeTiB ради, зокрема
iнформацiю про перелiк
та персонагrъний склад koMiTeTiB,
ixHi функцiоналlьнi
повноваження, кiлъкiстъ
проведених засiдань та опис
основних питань, якими
займалисЯ комiтетИ. ПрИ^r,"оrУ
KoMiTeT НаглядоВоi
окремо мае з€}значати iнформацiю
ради з питань аудиту
про .*I
висновки щодо незагrежностi
О ГО uY
Д"У К ОМЪ ан ii, з о кр е м

аr}""'ioЁl"",

а

Т,ЪТiТr]Ъ

5) оцiнку виконання Наглядовою

нез але ж но

с

Ti

аудитор а

радою поставлених цiлей.

ацiю про внутрiшню структуру
Наглядовоi ради,
ься при прийняттi

нею

pi-."",

включаючи
ом дiяльнiсть Наглядовоi
ради фrо"rпu змiни у
яльностi Компанii.

l1,4 Щорiчне звiтування Наглядовот

р_ади суб'екту управлiння корпоративними
правами держави про стан
виконання Ключьвих пок€lзникiв
ефективностi.

конФлIкт IHTEPEсIB
12,1, Члени Наглядовоi
ради Компанiт з метою виконання вимог
законодавства Украihи зобов'язанi
2.

не

чинного

умоваХ реалъного конфлiкту iHTepeciB,
""r.r"r" дii та не приймати рiшення в
ити ь вiд участi
у прийняттi
РiШеННЯ, ЯКЩО конфлiкт iHTepeciB
"йrо"
не
*

дае
.rо"" повною 4lрою виконувати
своi обов'яз и в iHTepecax
компанii та u*цiо".рч.
^
l2'2' ЧЛеНИ НаГЛЯДОВОi
РаДИ, ПОвиннi iнформувати корпоративного
про потенцiйнi конфлiкти
секретаря
iHTepeci" з м.rоrо ,r.оо.rущення
наявного конфлiкту
iHTepeciB.
.

13.

13,1, Змiни

зАключнI положЕннrI

до цього

Положення вносятъся вiдповiдно

законодавства Вищим органом.

13'2'У

до

чинного

ВИПаДКУ, ЯКЩО oKPeMi
НОРМи цъого Положення
суперечитимуть чинному
ЗаКОНОДаВСТВУ УКРаiНИ

"""f*;;;;'";;#,
Т а/ аб О Статуту
Kor.,u"ii;
застосовуються вiдповiднi
Т;
"о""
норми законодавства
Украiни та/або Статуту.
Недiйснiсть окремих норм
цъого Положення не тягне за собою
rнIцих норм Положення
недiйсностi
та Положення в
цiлому.

