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положЕнЕя
1.1. Положення про Правлiння пуБлFIного АкцIонЕрного товАриствА
(ЕнЕргопостдчдлънд комIIднIя к]iкитомиРоБлЕнЕРГо), надалi за текстом <<Положення>>, розроблено на пiдставi Статуту пуБлIL{ного АкцIонЕрного

l. зАгАльнI

ТОВАРИСТВА КЕНЕРГОПОСТАЧАJЬНА КОМIIАНIЯ КЖИТОМИРОБJIЕНЕРГО),

1.2,

2.

2.|.

За

текстоМ - ТоварисТво), I-{ивiлЬного та Господарського кодексiв УкраiЪи, Закону УкраiЪи
кПро акцiОнернi товариства) та iнших нормативно-правових aKTiB УкраiЪи.
правовий стаryс та порядок органiзацiТ дiяльностi Правлiння
Ще Положе"""
""з"а..ае
(надалi
текстом
за
Товариства
- Правлiння) та його членiв-

ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI IIРАВЛIННЯ

Правлiння с виконавчим колегiальним органом Товариства, який здiйснюе управлiння його
.rоrо.,"оО дiяльнiстЮ, органiзовуе виконаншI рiшень Загальних зборiв акцiонерiв (надалi за
Загальн1,1х зборiв) та Наглядовоi ради Товариства, та несе вiдповiдальнiсть за
текстом
ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статlтом
товариства, рiшеннями загальних зборiв, наглядовоi ради товариства,
У межах своеi компетенцiТ Правлiнrrя дiе вiд iMeHi Товариства.
Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства, органiзовуе

-

2.2.
2.з.

виконання ix рiшень.
своiЙ роботi Правлiння керусться чинним законодавством УкраiЪи, Стаryтом Товариства,
рiшеннями Загальнlтх зборiв, НаглядовоТ ради та цим ГIоложенtuIм.
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються законом, Статутом Товариства, цим
ПоложеннЯм, а також контрактом, що укJIадасться з кожним членом Правлiнrш. Вiд iMeHi
товариства контракт пiдписуе Голова Наглядовоi ради чи особа, уповновzDкена на те
Наглядовою радою.

2.4. У

2.5'
2.6,

3.
з.1.
з.2.

з.з.

Правлiння на вимогу Наглядовоi ради, Ревiзiйнот koMicii Товариства зобов|язане надати
можливiсть ознайомитися з iнформацiею про дiяльнiсть Товариства. особи, якi при цьому
отримirли доступ до iнформацii з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за ii
неправомiрне використання та розголошення.

СКЛДД IIРАВЛIННЯ, ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА

ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ IIРАВЛIННЯ ТА ЧЛЕНIВ IIРАВЛIННЯ

IIРИIIИНЕННЯ

ЧленоМ ПравлiннЯ Товариства може бути буль-яка фiзична особа, яка ма€ повну цивiльну
дiездатнiсть, не е членом Наглядовот ради чи Ревiзiйнот koMicii, а також не входить до кола
обмежень, встановлених чинним законодавством Украiни.
КiлькiсниЙ скJIаД Правлiння осiб визначаеться Наглядовою радою. tIлени Правлiння
обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства.

Повноваження членiв Правлiння е чинними до моменту прийняття Наглядовою радою
нового
рiшення про дострокове припинення повнов€Dкень членiв Правлiння та обрання
склащ/ Правлiння.
З,4. Керiвництво Правлiнням Товариства здiйснюе Голова Правлiння.
з.5, Голова ПравлiннЯ обираеться Наглядовою радою. Повноваження Голови Правлiння
припишIються за рiшенням НаглядовоТ ради з одночасним прийняттям рiшення про
призначення Голови Правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його
повновaDкеНня. З ГоловоЮ Правлiння укJIадаеться контракт, який вiд iMeHi Товариства
пiдписуе Голова Наглядовоi ради чи особа, уповновtuкена на те НаглядовоЮ РаДОЮ.
з.6. Повноваження Голови Правлiння е чинними до моменту прийнятгя Наглядовою радою
рiшення про припинення повновiDкень Голови Правлiння та обрання нового Голови
Правлiння.
вiд
з.,7 . Голова ГIравлiння мас право представляти iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi
Стаryтом.
iMeHi Товариства з урахуван}шм особливостей, встановлених
3.7.1. У випадкУ вiдсутностi Голови Правлiння, викон},ючий обов'язки Голови Правлiння, який
призначаеТься НагляДовою радою Товариства, мае право представляти iнтереси Товариства,
дiяти вiД iMeHi Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статугом Товариства.
з.'7.2.особа, яка замiщуе тимчасово вiдсугнього Голову Правлiння мае право представляти
iнтереси Товариства, дiяти без довiреностi вiд iMeHi Товариства з урахуванням
о"обп""осr"й, встановлених Статугом (процедура погодження Наглядовою радою рiшень,

прийнятих Головою Правлiння).

Повноваження будь-якого з членiв Правлiння можуть бути достроково припиненi за
рiшенням Наглядовот рали. У разi необхiдностi, на мiсце члена Правлiння, повновzDкення
якогО достроковО припинилИся, НаглядОва рада обирае нового члена Правлiння. У цьому
випадку, до моменту обрання нового члена(iв) Правлiння, Правлiння продовжуе виконувати
своi повновЕDкення.
з.9. Якщо кiлькiсть .rленiв Правлiння становить менше половини його кiлькiсного скпаду,
наглядова рада зобов'язана обрати нового члена(iв) Правлiння або змiнити кiлькiсний скJIад.
1
3. 0. ПовноваженнrI Голови та.rленiв Правлiння припинrIються дострокоВо:
. в разi cMepTio визнання оооби недiсздатною, обмежено дiсздатною, безвiсно вiдсрньою,
померлою;
.в разi неможJIивостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння, члена Правлiння за станом
здоров'я;
. у випадках, передбачених контрактом;
. за рiшенням Наглядовот ради;
о в iнших випадках, передбачених законодавством Украiни.
3.1l. Пiдстави припиненшI повновчDкень Голови та членiв Правлiння встанОвлЮютьСя
законодавством, Статугом Товариства та контрактом.

].8.

4.

ВИМОГИ ДО ЧЛЕНIВ IIРАВЛIННЯ

4.1. Члени

Правлiння мають вiдповйати критерiям професiйноТ налех<ностi та вiдповiдностi
власним посадам. У зв'язку з цим найважливiшими критерiями для членiв ПравлiнНЯ С:
о чеснiсть, неупередженiсть та бездоганна дiлова реггутацiя, а саме:
- вiдсугнiсть судимостей за буль-який кримiнальний злочин;
- вiдсугнiсть icTopiТ )rxB,uIeHHJI негативних рiшень за цивiльними позовами абО

позасудового вирiшення справи, особливо

у

зв'язку

з

iнвесryванням або iншОЮ

фiнансовою дiяльнiстю, посадовими зловживаннями чи шахрайством;
наявнiсть адекватнот компетентностi та здiбностей:
- наявнiсть вищоi освiти та вiдповiдноТ квалiфiкачii;
- наявнiсть належного професiйного досвiду.
Членами Правлiння не можуть бути:
. народнi дегIугати УкраiЪи, члени Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, керiвники центр:}льних та
о

4.2.

мiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого

самоврядуваннЯ,
служби безпекИ,

вiйськовос.гryжбовцi, посадовi особи органiв прокуратури, суду,
внугрiшнiх справ, державнi службовцi;
. особи, яким суд заборонив займатись видом дiяльностi, яким займасться Товариство;
. особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, сrгужбовi чи
господарськi злочини.

5.

ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ IIРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА

5,1. Органiзацiйною формою роботи Правлiння е його засiдання.
5.2, Правлiння Товариства скпикаеться Головою Правлiння за його iнiцiативОЮ абО
5.3,
5.4.

5.5.
5.6.

За

iнiцiативою будь-якого члена Правлiння, на вимоry членiв НаглядовоТ ради або РевiзiЙноi
KoMicii, якi в цьому випадку беругь r{асть у засiданнi Правлiння.
Кожний член Правлiння мае право вимагати проведення засiдання Правлiння та вноситИ
питання до порядку денного засiдання.
Члени НаглядовоТ ради, чIени Ревiзiйноi KoMicii, а також представник трудового колекТИВУ,
який вiд iMeHi трулового колективу пiдписав колективний договiр, м€lють правО бУТИ
присугнiми на засiданнi Правлiння.
Засiдання Правлiння проводяться за потребою, аJIе не рiдше одного разу в мiСяЦЬ.
Засiдання Правлiння Товариства е правомочним, якщо у ньому беругь участь не менш
половини членiв Правлiння Товариства. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв
присугнiх на засiданнi членiв Правлiння, кожному з яких н.lлежить один гОлОС, У РаЗi piBHoT
кiлькостi голосiв, голос Голови Правлiння або виконуTочого обов'язки ГОлови ПравлiННЯ
Товариства е вирiша-пьним.

5.7. При незгодi з прийнятим рiшенням

члени Правлiння мають право висловити свою думку

Наглядовiй радi Товариства.
Голова Правлiння
Рiшення Правлiння ТЪвариства оформлюеться протоколом, який пiдписус
або викоrryrочий обов'язки Голови Правлiння,
на
5.9. Забезпечення органiзацii ведення ia зберiгання протоколiв flравлiння покJIадасться
Голову Правлiння.
- особа, на яку
5.10. Головуе на засiданнi Правлiння Голова Правлiння, а у разi його вiдсутностi
покJIадено виконаннJI обов'язкiв Голови Правлiння,
змiст порядку денного, мiсце, час та
5.1 1. Чrени Правлiння повиннi бути проiнформованi про
вiдповiдну iнформачiю про винесенi на
форму проведеннJI засiдання, u Й"оrп од"р*чr"
Товариства
розгляд питаннrI вiд посадових осiб
внести змiни чи доповнення до порядку
запрОпонувати
може
ГIравлiння
члеН
Ьуль-який
5.12.
денного засiдання Правлiння.
й голосувати особисто,
5. 1 3 . IIлени Правлiння повиннi брати )л{асть у його роботi
Tленiв
необхiдною iнформацiсю та
Правлiння
та
Голову
5.14. Секретар Правлiння забезпечуе
Тх до вiдповiдних
ло*уr."ЪчЧiею, офорМлюе рiшеНня, прийнятi Правлiнням, та доводить
пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства.
ГIротокол
5.15. Рiшення ГIравл^iння оформл"юi""" протоколом, який веде секретар Правлiння,

5.8.

засiданнJI Правлiння офорrrrо.rься

засiдання'

не пiзнiше, нiж 5 (п'ять) днiв пiсля

проведенtUI

на одного з членlв l Правлiння
Тпяппiнr+я rъчнкrrii
секпетаDя покIIадаються
покIIадають(
5.16. За рiшенням Правлiння
функцii секретаря
Товариством,
з
особу, яка знаходиться у трудових вiдносинах
5.1 7. У протоколi засiдання Правлiння зазначаються:
о мiсце i дата проведен}ш засiдання;
. особи, якi брали )цаать у засiданнi;
. порядок денний засiдання;'
. питання, винесенi на голосуванIUI, та пiдсумки голосування з кожного питання;

або на

о змiст прийнятих рiшень.
5.18. Правлiння ТовариЬuпло*" приймати рiшення стосовно будь-якого питання, вiднесеного до
його членiв,
його компеr""цiт, шляхом письмового заочного голосування (опиryвання) ycix
При
Правлiння,
членiв
Рiшення ввi12каеться прийнятим, якщо за нього висловилась бiльшiсть
висловився Голова Правлiння або
рiвнiй кiлькостi голосiв приймаеться рiшення, за яке
особа, що його замiнюе.
(опитування)
5.18.1. ПрИ проведеннi засiдання Правлiння шляхом заочного голосуванIш
(надсилаються)
подаються
та
матерiали для розгляду гот},Iоться у загальному порядку
секретарем Правлiння на розгляд цIенам Правлiння,
особисто,
5.18.2. Матерiали розглядаються та аналiзуютiся кожним iз членiв Правлiння
Правлiння в
РезультатИ розглядУ подаються (надсилаються) в письмовiй формi секретарю
паЙровiЙ формi,jабо засобами електронного зв'язку в строк, не пiзнiше двох робочих

днiв з дня проведення опитуваншI.
кожен з членiв
5.18.з. Якщо пiд час розглядУ питання виникаютЬ запитання таlабо зауваження,
представникiв
таJабо
правлiння може вимагати пояснень щодо цього вiд членiв Правлiння
пЙроздiлУ Товариства, який готував документи на розгляд Правлiння, а також викJIадати
своi зауваження письмово.
Правлiння мае
5.18.4. Пiсля проведення опитування протягом 3 (трьох) робочих днiв кожен член
та проведення
членiв
його
Bcix
право вимагати .rро""дь""" засiдання Правлiння за участю
порядку,
в
заг€
ш
ьному
голосуванНJI по питанНю таlабО окремиХ питаннях порядку денного
iншшr
Bcix
вiдома
5.18.5. Зауваження хоча б одного з.rленiв Правлiння обов'язково доводяться до
вже опитана ця особа.
1лrЬсникiв незалежно вiд того, чи була
поед}туе в собi
5.19. Мошrиве проведення засiдань Пiавлiння за змiшаною формою, яка
тих, хто з будьопитування
безпосереднi засiдання окремих.rпйi" Правлiння та проведення
такому засiданнi. При цьому дотримуеться процедура
не змiг взяти
як}тх причин

rlacтb у

проведеншI засiдань i опrцrвань, встановлена цим Положенням,

голосування
5.20. Рiшення Правлiння, якi прийнятi на засiданнях, проведених шляхом заочного
скпадаеться
який
протоколом,
(опиryвання) або за змiшаною формою, оформлюються
Правлiння,
членiв
голосування
ПравлiннЯ на пiдставi пчдurr"* йому результатiв

"a*p"rup"'

.]о протокО;ry обов'язково дода€ться
пр

6.

ii

иI"{

нlIтого

р

вся кореспонденцiя, отримана вiд членiв Правлiння з

iшення.

КО}IIIЕТЕIilЦЯ IIРАВЛIНЕЯ ТОВАРИСТВА

-.

.]о коrtпетенцii Правлiння вiдносяться:
ор.анiзачi" виконаннjI рiшень Загальних зборiв акцiонерiв
tr t

та Наглядовоi

ради

Товариства;

звiry та
пlдготовка
])
для затвердженlш Загальними зборами акцiонерiв рiчного
баlансУ Товариства;
Товариства;
j)
в межах своеi компетенцii прийнятгя akTiB, що реryпюють дiяльнiсть
програм
бiзнес-гшанiв,
бюджетiв,
1)
розробка проектiв кварт:rльних, рiчних
Товариства;
фi нансово-господарськоi дiяльностi
1 оперативних
поточних
фiнансово-господарських ппанlв
sl
розробкаъu.чr""рл*ення
Правлiння;
завдань Товариства та забеЪпечення Тх реалiзачiТ. Затвердження планiв роботи
Складання та
органiзачiя веден}UI бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства,
6)
та
Йглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до Тх оприлюднення
"uournr'
(або) полання на розгляд Загальним зборам акцiонерiв;
органi.Йi" ор"дичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;
)l
на вимогу
auб".rra"""ня проведення аудиторськоi перевiрки дiяльностi Товариства
8i
акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
перевiрок фiнансово-господарськоi
9)
розгляд матерiалiв, скпадених за результатами
керiвникiв
дочiрнiх пiдприемств, фiлiй, представництв
дьпurо.ri Товариства, u run o* звiтiв
за його резу_льтатами;
та iншиХ вiдокрЪмлених структурних пiдроздiлiв, прийнlIття рiшень
осiб, якi беруть
вiдкликання
10) виконання колективно.о до.о"Ъру. ПризначеннlI_та
iз
погодркенням
за
Правлiння,
)л{асть у колективних переговорах "*'rrр"д"rавники
Наглядовою радою;
Товариства;
визначення перелiку iнформачiь яка € комерЦiйною таемницею
1 1)
правочину щодо
вчинення
моrкпивiсть
про
|2) надашш Наглядовiй радi iнформацiт
якого е заiнтересованiсть;
13) вирiшення питань виробничо-господарськот дiяльностi, фiнансування, веден}ul
облiку та звiтностi та iнших питань;
l4) органiзацiязовнiшньоекономiчноiдiяльностiТовариства;
Товариства;
15i aчбaa.ra.,arнrl виконання виробничих завдань, договiрних зобов'язань
пiдроздiлiв,
фiлiй,
структурних
16) координацiя поточноТ дiяльностi вiдокремлених
представництв, дочiрнiх пiдприемств;
вирiшення iнших питань дiяльностi, kpiM тих, що нzrлежать до компетенцl1
rzl
Зага:lьних зборiв та Наглядовоi рали,

7. КОМIIЕТЕIЩIЯ ГОЛОВИ IIРАВЛIННЯ
7.|. Голова Правлiння Товариства:

l)

протоколiв
органiзовуе робоry Правлiння, скJIикае засiдання, забезпечуе ведення

засiдань Правлiння;

повновuDкень, керуе поточною дiяльнiстю Товариства
персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи;

Z) вiдповiдно до наданих

та несе

товариства, представляе товариство у вlдносинах з
юрид"чн"ми' i фiзичними особами, державними органами i органами мiсцевого
самоврядування як в УкраiЪi, так i за iT межами;
4) у межах своеi компЪтенцiТ вирiшуе Bci питання виробничо-господарськоi дiяльностi;
5) видае довiреностi вiд iMeHi Товариства;
з
6) вчиняе правочини, пiдписус договори (угоди) та iншi документи вiд iменi_товариства
Наглядовоi
ради;
ypu*y"ur.r"11a обra*"""uarurrоuпaних дiючим Стаryтом та рiшеннями
.1u вчинення iнших правочинiв
(KoHTpaniiu1
пiдписаннJI
поряДок
договорiв
7) встаноВлюс
вiд iMeHi Товариства;
8) розпоряджаеться майном та коштами Товариства вiдповiдно до Статуry та чинного
законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
9) вiдкривае i зu^пр""uе рilхунки в банкiвських установах, здiйснюс фiнансовi операчii;

з) оез довiреностi дiс вiд iMeHi

r

t]

_

пi:писуе Bci документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням

че;хень. визначених Статугом;

з5

r

пi:писуе звiти та баланси Товариства, статистичну, б5rхгалтерську, податкову та lншу
: в lTHicTb. встановлену чинним законодавством;
-]r вносить на розгляд Наглядовоi ради пропозицii щодо кiлькiсного l персонального
:b,]a.r\ Правлiння, KepiBHrTx осiб та головного бlхгалтера Товариства, керiвних осiб дочiрнiх
:i:;TpнcrtcTB, предстаВництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
i _: ; погод)rý/е з Наглядовою радою особу, на яку покJIада€ виконання cBoix обов'язкiв на
-iаё тlt\tчасовоТ вiдсугностi (вiдпустка, вiдрядженнrl, хвороба тощо);
j t B}t]ae нак€ви та дае розпорядження, обов'язковi для Bcix працiвникiв Товариства;
_5 r найлrае (призначае на посаду) та звiльняе з роботи працiвникiв Товариства, здiйснюс ix
хереве.],еннJI та перемiщення, застосовуе заходи' заохочення працiвникiв, накJIадае
:ллсшrгrriнарнi стягнення, притяryе до майновоТ вiдповiдальностi;
] 6) затверджуе штатний розпис Товариства;
] ) визначае умовИ робоiИ i if оплатИ (встановлЮс посадовi окJIади та надбавки) з особами,
ш]о зна\олться в трудових вiдносинах з Товариством;
] 8) затверджус посадовi iнструкцii працiвникiв Товариства;
19) внрiшуе питаннЯ добору, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
]

_

_

Ka:piB:

:l])
:

n

)

рiшення про вiдрядженнll, вкпючаючи закордонн1 дlлов1 поlздки;
рзпо:iляе обов'яЪки мiж членами Правлiння та визначае Тх функцiональнi
пр}t}"t\tас

повнов€DкеннJI;

]])
]j)
j1)

делеryвати oкpeмi своТ повновzuкенням працiвникам Товариства;
пi:писуе позовнi заяви2 скарги та буль-якi iншi документи процесу:rльного характеру;
затверркуе правила, процедури та iншi внутрiшнi нормативнi i методичнi документи,
затверJr.iеннJI яких не вiднесеilо до компетенцii Правлiння;
25) забезпечуе дотриманнJI норм законодавства про працю, про охорону працi, Правил
вrптрiшнього трудового розпорядку;
2б) забезпечуе захисТ державноТ таемницi Товариства вiдповiдно до законiв УкраiЪи.
27) органiзовуе вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно з
ч}lнниIl законодавством УкраiЪи;
]8) здiйснюс iншi функцiТ, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за
-]ор}ченшI\t НаглядовоТ рали та Правлiння.
го--lова Правлiння або особа, яка виконуе його обов'язки, не мае права без попереднього
о.]ерrкання рiшення (зголи) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
1) вчлrняти значний правочин, ринкова BapTicTb майна або послуг за яким, перевищуе
]5 Bi:coTKiB BapTocTi активiв Товариства за даними останньоТ рiчноi фiнансовоi
звiтностi:
2) вчrtняти правочин, щодо якого е заiнтересованiсть, у випадках встановлених
]iючrlrt Статугом та чинним законодавством.
го.-tова Правлiння або особа, яка виконуе його обов'язки, не мае права без попереднього
1

ер,каннJI р iше ння (згоди) НаглядовоТ ради :
вч}{нJIти значний правочин, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, Що е його предметом,

o-f

l

fiановитЬ вiд 10 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоТ рiчноТ фiнансовоi

:)
3)

8.

\lo)+ie

звiтностi Товариства1,
вч}lняти правочин, щодо якого е заiнтересованiсть, у випадках встановлених дlючим
Стацтом та чинним законодавством;
вчинJIти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рiшення про ix обов'язкове
попередне погодження

IIРАВА ЧЛЕНIВ IIРАВЛIННЯ

8.1. tlrени Правлiння мають право в межах компетенцiТ Правлiння:
. вимагати вiд ycix працiвникiв Товариства виконання рiшень

.

рали Товариства;

Загальних зборiв, Наглядовоi

iнiцiювати проведення Ревiзiйною комiсiею Товариства спецiальноi перевiрки фiнансовогосподарськоТ дiяльностi Товариства;

пPtll-l\taTИ рiшеннЯ та затверджувати акти, що реryлюють дiяльнiсть
вi:повiднО до вимоГ законодавства, Статуту Товариства та цього Положення;

.

Товариства,

. tslýlагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного
засi_]аншI;
На ЗаСlдi aHHi Правлiння, та вiдправляти
rя з
? питань,
питань_ що
шо розгляДаютьсЯ
Dоз]
. вiJ,ь-rадаТи рiшеннЯ
Ha_:aHi лtатерiали на доопрацювання;

iнших колегiальних
запроllг}ъати на своi засiдання Голову або членiв Наглядовот ради та
колективу,
органiв-товариства та його працiвникiв, в тому числi представника трудового
колективний
договiр;
пiдписав
якlп-л вiд iMeHi трулового колективу
о запрошувати на свот засiдання осiб, що iнiцiювzlли винесення питання на розгляд
Прав-liння та отримувати необхiднi пояснення та iнформачiю;
. в}tноситИ на розгляД НаглядовоТ ради, ii' KoMiTeTiB, Загальних зборiв Товариства
та
та пропозицii щодо питань, якi входять до компетенцiТ Наглядовоi ради

.

реко}rендаЦiТ

Загаlьних зборiв Товариства ;
на засiданнi
в}I\lагатИ виконаннЯ оформлених належним чином рiшень, прийнятих
Прав-liння, по питаннlIх, що вiдносяться до його компетенцll;
. вIL\lагати вiд працiвникiв Товариства пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на
зас i-f аннях Правлiння;
о iнiцiювати скJIикання позачергових Загальних зборiв Товариства;
. б}ти присутнiми на Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, що скпикае
Загатьнi збори Товариства.

.

9. оБов,язки члЕнш IIАвлIння

;.

Чlенlr Правлiння повиннi дiяти в iHTepecax Товариства та ставити iнтереси Товариства вище

9,:.

Чlени Правлiння мають неупереджено та об'ективно судити про стан справ в Товариствi,

Ч

9.]"

B-IacHtг(.

того, щоб дiяльнiсть членiв Правлiння була ефективною, вони повиннi:
в
о рзrъriтИ та виконуВати своТ службовi обов'язки, усвiдомлюючи ocHoBHi профiлi ризику
Товариства'
"
,.r""r.*. уваги
чваги та зчс
зусиль виконанню cBol} i обов'язкiв;
о пршLrяти достатньо
о прийrtати рiшення викJIючно в межах своеi компет€нцiТ iз дотриманням норм та положень
чI{нногО законодавСтва Украiни, Статуry Товариства та вимог цього Положення;
. негаI-tно .f,оповiдати Наглядовiй ралi Товариства про icToTHi випадки недотримання
серйозний
законоJавСтва УкраiНи та внугрirпi" .rроц.дур (у першу чергу тих, що нес)ль
можуть
або
збиткiв
санкцiй. суггевих фiнансових
рI{з}rК юрIц,ичнлL\ або реryлЯторних
зашко.]Ilти рещтачii Товариства), а також про конфлiкт iHTepeciB.
Чrенлl Правriння no""""i .ro""'i.ro розкрити своi конфлiкти iHTepeciB i не повиннi
(включаючи
ватИ маснУ посадУ в особйстих iHTepecax за рахунок Товариства

Irя

BltкopltcToB}

q.:,
9.r.

шrапраitсьц повеliнку та ведення бiзнесу iз самим собою),
самовiдвiд вiд
Ч-lенИ ПравriннЯ l\tаютЬ уникати конфл-iкry iHTepeciB у свой роботi та брати
iHTepeciB.
1частi в прнйняггi рiшень, якщо в них icHye конфлiкт

Ъ усвiдомленням й почуттям моральноТ
"попiй"о,
свою повеДiнку, своТ вчинки перед самим собою, людьми, суспiльством i

Ч1енtt Прав-liння повиннi дiяти
Bi:лoBi:anbHocTi за

прIrt-{\tати виваженi рiшення на пiдставi Bciei необхiдноi iнформацii.

10.

вI.тповцдльшстъ IIрдвлIння тА Його члЕнIв

.l-i.1. ПраЫiння У }1ежаХ своеТ компетенцiТ несе вiдпоВiдальнiсть за результати своеi роботи
НаглядовоТ ради
lr_r.]. ПЬаЫiння несе вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв,

товариства, прийнятих
Товариства.

у

вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни та Статуry

згiдно
i0.-:. Ч-rени Правлiння в межах cBoik функцiональних обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть
чItнного законодавства.

tlrенИ Правлiння несугь вiдповiдальнiсть за розголошення та використання iнформацii, яка
cTana вiдЪма пiд час виконання ними cBoix обов'язкiв, у власних цiлях,
Товариства,
10.5. Го.rова Правлiння несе персонirльну вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi

10.-1.

ll.

ВЗАе}IоляЗIсТРУкТУРниМипIДозДЛАМиТоВдРиСтВд

входять до його
Правliнrrя спiвпрацюе з колегiальними органами Товариства з питань, що

к0\(пfi€нцiТ.

...

його компетенц1l, с
рiшення Правлiння, оформленi нilлежним чином та прийнятi у межах
в' яз ко ви1\{и до виконання BciMa працiвниками Товариства.

""бо

l.

зБЕ

рЕжЕнIIя комЕрцйноi тА€мIilшII

яка cт€ula
ч1енlt Правлiння зобов'язанi зберiгати комерцiй}ry таемницю, а також iнформацiю,
]ч Bi:orra в ходi виконаннr{ обов'язкiв члена Правлiння,
Зз 1rtltcHe або неумисне розголошеннrI iнформачii, що скJIадае комерцlйну тасмницю,
УкраiЪи,
пер:бачаСгься юридична вЙповiдальнiсть згiдно чинного законодавства

rП_ТПОРЯШОВАНIСТЬ IIРАВЛIНЕЯ
.:. правriння пiдпорядковане Наглядовiй радi та Загальним зборам Товариства.
:- рiшення Зага,чьнкх зборiв Товариства, Наглядовоi ради Товариства е обов'язковими для
ПравT iння.
!.{.
'j

j

I5-

-

ЗВIТНIСТЬ IIРАВЛIННЯ
Правriння щорiчно гоryе звiти про свою дiяльнiсть перед акцiонерами. Звiти у формi
:оповi:i под€tються на розгляд акцiонерам та заслуховуються пiд час рiчних Загальних

iillr'i;.,."-e

один р.в в KBapTa_lr правлiння звiryе про свою дiяльнiсть пеРеД НаГЛЯДОВОЮ
jвirи формi доповiдi подаються на розгляд членiв Наглядовоi ради та
у
!,а:оFо Товариства.
]дlт\\ов\ються на засiданнi НаглядовоТ ради.

IПЫТtIЕ{ ЗВIТНIСТЪ IIРАВЛIННЯ

Правтiння. вi:повiдно до cBoix функцiй та повновсDкень,
.-тO.совно своеТ дiяльностi.

не видае гryблiчноi звiтностt

з_{iIючнI поJоjкЕння

:оповненнJt .fo цього Положення можугь виноситися на розгляд Наглядовоi ради
ikнього
l:варi+стьз органа\tlt 1,правлiння i контролю Товариства i набувають сили пiсля

Зчiлпt

i

и зборами Товариства.
aKTiB пiсля затвердження цього.Положення, якi
норi\Iативно-правових
}- ви;з:х1 прllйн-ггтя
тJабо обмеженrrя щодо дiяльностi Правлiння публiчного
Ц]З}фцаа-i lt]тъ -],o.]aтKo"i
trs:в€? -Ifi .

н

ня Загаl

ь

Hlt rt

"""о.,
Положення
шсл,оriернОг3 TL-\MpHcTBa таlабо особливостi в реryлюваннi його дiяльностi, це
вимог
та
до дшI
особливостей
-:-: з 1р.ацВ*lннJI\l встановлеНих законодавством обмежень,
]€:ъер.ъiеН}rя Загапьниlttи зборами змiн та доповнень до нього,

Гоrовr Пра_*riвня

Шекта о.М.
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