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1. зАгАлънI положЕнIUI
1.1. Чинне положеннrI про Наглядову раду пуБлIчного АкцIонЕрного товдриствд(ЕНЕРГоПостАчАЛьнА KOMIIAHUI кЖИТоМИроБлЕнЕРГО) (далi - Положення,

розроблено на пiдставi Статуry IтуБлIчного дкцIонЕрного товдриствд
(ЕНЕРГоПостА!IАЛьF{А коМIIАнIЯ кЖИТоМИроБлЕнЕРГО) (далi - Товариство),
згiдно норм чинного законодавства УкраiЪи, зокрема Закону УкраЙи кПро апцiоrrернi
товариства>> (далi - Закон).

1.2. Ще Положення реглаМентуе поряДок признаЧення, комПетенцiю, порядок прийнятгя рiшень,
повнов€Dкення та iшrTi питання органiзацii дiяльностi НаглядовоТ ради Товариства (далi за
текстом - НаглядовоТ ради) та ii членiв.

2. ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДШЛЪНОСТI НАГЛЯДОВОi РАДИ
2.1 . Наглядова рада е колегiальним органом управлiння Товариства, що здiйснюе захист прав

акцiонерiв Товариства i в межах компетенцii, визначеноТ Статутом Товариства та ЗаконЪм,
контролюс та реryлюе дiяльнiсть Правлiння Товариства.

2-2. У своТЙ роботi Наглядова рада керуеТься нормаМи чинного законодавства Украiни, Стаryтом
товариства, рiшеннями Загальних зборiв та цим Положенням.

z-з, Член Наглядовоi ради повинен виконувати свот обов'язки особисто i не може
власнi повновaDкення iншiй особi.

передавати

2,4, IIлени Наглядовоi ради Товариства не можуть бути одночасно членами Правлiння та"/або
РевiзiйноТ KoMiciT Товариства.

2.5. Порядок роботи' виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядовот Радивизначаеться Законом, Стац,том Товариства, Цим Положенням, а також договором
(контрактом), Що укJIадасться з членом НаглядовоТ ради. Такий договiр (контракт) вiд iMeHi
товариства пiдписуеться уповновiDкеною Загальними зборами Ьсобоrо на умовах,затверджених рiшенням Загагьних зборiв. Дi" договору з членом НаглядовоТ радиприпи}ш€ться у разi припиненrш його повнов€Dкень.

2,6. Члени Наглядовот ради мають право на оплату своет дiяльностi за рахунок коштiв
Товариства. ВизначеНшI умов оIIлати дiяльностi членiв Наглядовоi рuд" .rойuдасться на
загальнi збори за затвердженим Зборами кошторисом. Органiзацiйно-технiчне забезпечення
дiяльностi НаглядовоТ ради покJIадаеться на Правлiнrrя.

2,7, Yci.витрати Tленiв Наглядовоi ради, повЙзанi iз виконанням ними функцiональних
обов'язкiв, вiдшкодовуються за рахунок коштiв Товариства.

2.8. Посадовi особИ Товариства забезпечують членам Наглядовоi ради доступ до будь-якоi
iнформацiТ Товариства.

3. склАД нАглядовоi рАди, порядок оБрАнIUI тд вцкликднIUI ii члшнrвз,1, КiлькiсниЙ "чuо Наглядовоi ради Товариства визначаеться Стацrтом Товариства та
становить 7 осiб.

з-2. ,Що складу Наглядовоi ради обираються акцiонери або особи, якi представляють ikHi iнтереси
(представники акцiонерiв), таlабо незалежнi директори.з.з. Членом Наглядовот ради Товариства може буги лишъ фiзична особа.

з .4. одна й та сама особа може обиратися членом Наглядовъi ради неодноразово.
3.5. Члени НаглядовоТ ради обираються акцiонерами Товариства пiд .,u. .rроu"дення рiчнихзагальних зборiв на строк до наступних рiчних Загальниi зборiв. Обрання .r.пенiв Найдовот

ради здiйснюеться викJIючно шляхом кумулятивного голосування.
з.6. Пiл час обрання членiв Наглядовоi ради разом з iнфоiмацiею про кожного кандидата

(прiзвище, iм'я, пО батьковi (найменування) акцiо""рч, розмiр .ru*"ru акцiй, що йому
належить) у члени Наглядовот ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначаеться
iнформацiя про те, чи е такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи
акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiт про цього акцiонера або акцiонерiв) Ьбо чи Ё'вiн
нез€}пежним директором.

з,7. Якщо кiлькiсть членiв НаглядовоТ ради, повнова:кення яких дiйснi, становить менше
половинИ ii'кiлькiснОго скJIаду, Товариство протягом трьох мiсяцiв мае скJIикати позачерговi
загальнi збори для переобраннJI всього скJIаду Наглядовоi ради Товариства.

3.8. Повноваження члена НаглядовоТ ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшеннямзагальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного



припинен}ш повновzDкень усього скJIаду НаглядовоТ ради. У такому разi рiшення проприпиненШI повновzDкенЬ членiв НаглядовоТ Ради приймаеться Загаrrьними зборамиакцiонерiВ простоЮ бiльшiстЮ голосiВ акцiонерiв, якi зарееструвrrлися дл" y"ucri у зборах.Положення цiеI частини не застосовуеться до права акцiонера (акцiонерЪ;, .rр"дсru*rпякого (яких) обраний до скпадУ НаглядовоТ радЙ, замiнrr" ,uno.o представника - чJIена
НаглядовоТ ради.

з,9, Член НаглядовоТ ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бутизамiнений такиМ акцiонером або групЬю акцiонерiв у будi-якиИ Й.
3, l0, ПовновzDкення члена НаглядовоТ Йи дiйснi a пlоr""rу його обрання Загальними зборами. У

разi замiни *"ч1 НаглядовоТ Ради - представника акцiонерu по""о"u*ення вiдкликаного
члена НаглядовоТ ради припиняються, а новий член Наглядовот ради набувае повновzDкень змоментУ отримання Товариством письмового повiдомлення Ъiд а*цiЬнера (акцiонерiв),
представником якого е вiдповiдний член Наглядовоi ради.

3,1 1, Повiдомлення про замiнУ члена НаглядовоТ рй - пр"д.ruu""ка акцiонера повинно мiститиiнформацiю про нового члена НаглядовоТ рuд", 
"п"Й 

призначаеться на замiну вiдк.гlиканого(прiзвище, iм'я, по_батьковi (наймеrу"uпо) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, щойому належить абО iM сукупнО належить). Таке письмове повiдомлення розмiщуетьсяТовариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отриманняТовариствОм,,Акцiонер (акцiонери), предста"п"п 
"no.o 

(яких) обраний членом Наглядовоi
ради, може обмежити повновФкеннrI свого представника як члена Йаглядовоi ради.З.l2. ПiдсТави та умовИ достроковОго припинення повнОвzl}кень скJIаду НаглядовоТ ради чиокремиХ iT ,шенiВ визначаютЬся ЗаконоМ, СтаryгоМ, ЦИМ Положенням та договором

_ (контрактом), укJIаденим з вiдповiдним членом Наглядово.i ради.3,1З, Без рiшення Загальних зборiв Товариства повновzDкення tUIeHa Наглядовоi РаДи зодночасниМ припиненrUIм вiдповiдного договору припиняються достроково:l) за йогО бажанняМ за умоЪИ письмовогО повiдомленrUI про це Товариства за два тижнi;
2) у разi неможJIивОстi виконання обов'язкiв .шена НаглядовоТ ради за станом здоров'я;з) у разi набрання законноi сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено допокарання, що викJIючае моrшlивiсть виконання обов'язкiв члена Наглядовоi ради;4) у разi cMepTi, визнання його недiездатним, обмежено дiездатним, безвiсно вiдсугнiм,
померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядовоi
ради, який е представником акцiонера.
6) в iнших випадках, що передба"епl 

"r"n ", законодавством УкраiЪи.
3,14, У випадках, передбаченr*.r. з.t3 цього Положення,'рiшення.rро пр".r"пення повновzDкень

члена Наглядовоi ради оформлюсться вiдповiдним рiЙенням НаглядовоТ ради (протоколом).

4. вимоги до члЕнIв нАглядовоi рАдI
4,1, Члени Наглядовоi ради мають вiдпоuiдат" критерiям професiйноi належностi, а такожнаявностi знань та освiти, професiйних ,ruur.,Ъ*, функцiональноi компетенцii, досвiду таiншиХ характеристик, необхiдних для виконанIUI обов'язкiв передбачених Законом,Статугом та цим Положенням .

4,2, Незалежним членом НаглядовоТ ради (незалежним директором) може бути фiзична особа,
обрана tшеном Наглядовот ради Тьвариства, яка:
1) не е i не була протягом .rо.rередri* п'яти poKiB афiлiйованою особою акцiонерiв таlабоТовариства або його дочiрнього пiдприемствЪ та/аdо посадовою особою Товариства абойого дочiрнього пiдприемства;
2) не одерNtуе i не одержувала в минулому icToTHy додаткову винагороду вiд Товариства абойого дочiрнього пiдпри€мства, KpiM гшати, отриманоТ як незалежний директор;3) не мае i не мала протягом минулого року iстотних дiлових вiдносин з Товариством або
його дочiрнiм пiдприемством;
4) не е i не була протягом попереднiх трьох pokiB працiвником iснуючого або колишнього
незалежного аудитора Товариства або його дочiрнього пiдприсмстваj
5) не е i не була головою або членом виконавчого органу iншого товариства, яке сафiлiйованим до Товариства;
6) не е близьким членом родини Голови Правлiння або iнших осiб у сиryацiях, зазначених уцьому гryнктi.



j._]. Чтенами НаглядовоТради не можуть бути:, народнi деггутати Украiни,rшени Кабiнеry MiHicTpiB Украiъи, керiвники центрrrльних таrriСЦеВИХ ОРГаНiВ ВИКОНаВЧОi влаци, органiв мiсцевоЪо самоврядування, вiйськовослryrжбовцi,
посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 

""уrрiш"iх справ, д.р*u*iс,пэкбовцi, KpiM випадкiв, коли вони виконують функцiТ э у.rрu"пl"ня корпоративнимиправами держави та представляють iнтереси держави або търиторiальньт .роruд" 
"Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй KoMicil;о особИ, яким сул заборонив займатись видом дiяльностi, яким займаеться й Товариство;, особИ, якi маютЬ не знятУ або непогашену судиМiсть за злочини проти власностi, службовiчи господарськi злочини.

-+,-1, Члени НаглядовоТ ради не мають права розголошувати комерцiйну таемницю або iншуконфiденцiйну iнформацiю, що стосуеться дiяльностi Товариства, за винr{тком Tici, якавiдповiднО до дiючогО законодавства Украihи не може буги вiднесена до комерцiйноТтаемницi.

5. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОi РАДИ ТОВАРИСТВА5,1, Голова НаглядовоТ ради, Засryпник Голови й.п"до"оi ради та секретар Наглядовоi радиобираються членами НаглядовоТ ради з ix числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсногоскJIаду Наглядовоi ради.5,2, Наглядова рада ма€ право в буль-який час переобрати Голову Наглядовоi ради, ЗаступникаГолови Наглядовоi ради та секретаря Наглядовоi ради.5,з, У разi немо){(JIивостi виконання 
-Головою 

НаглядовоТ ради та його Засryпником cBoikповнов€Dкень його повнов.Dкення здiйснюе один iз .rленiв Ёаглядовоi ради за iT рiшенням.5.4. ОрганiзацiЙною формою роботи Наглядовоi ради е ir засiдання.5,5, Наглядова рада ToBap""rua 
"*rr"паеться 

Головою Наглядовоiради за його iнiцiативою або заiнiцiативоЮ будь-якогО члена Наглядовоi ради, на вимогу Ревiзiйноi KoMicii, Правлiння чиЙОГО ЧЛеНа, ГОЛОВИ ПРаВЛiННя, якi в цьому u.*дпj беругь участь у засiданнi наглядовот
РаДИ, У ЗаСiДаННi НаГЛЯДОВОТ ради на iТ-запроше"rr" . правом дорадчого органу можеприйматИ )л{астЬ представник ]фудового колективу абЬ член koMiTeTy угвореногоНаглядовою радою (у випадку його наявностi). На вимогу НаглядовоТ ради в iT засiданнiберугь участь члени Правлiння.

5,6, Засiдання Наглядовотради проводяться не рiдше одного разу в квартал.5,7, Засiдання Наглядовоi ради визнаються правомочними, якщо в них бере участь бiльшеполовини iT складу.
5,8, Головуе на засiданнi 

_наглядовоi ради ii Голова, а у разi його вiдсугностi на засiданнi головуеЗасryпниК ГоловИ НаглядовоТ ради. У .разi uiд"уrrrо"rl Голови Наглядовоi ради тазасryпника Голови Наглядовоi ради на засiданнi .orrbuy. обраний з числа присутнiх членiвнаглядовот ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядовоi ради на даномузасiданнi.
5,9, Засryпник Голови НаглядовоТ ради мае права та обов'язки Голови Наглядовоi ради за йоговiдсугностi або у разi ""ro*rrruocTi виконЪння ниN{ cBoik обов'язкiв.5,10, lIлени Наглядовоi ради повиннi бlти поiнфорrо"u"i"ро змiст порядку денного, мiсце, часта форму проведення засiдання, а також одержати вiдповiдну iнформацiю про винесенi на

розгляД питан}UI вiд посадоВих осiб Товариства до дати пров9дення засiдання НаглядовоТ
ради,

5,11, [о дати проведеншI засiдання будь-який .rлен НаглядовоТ ради може запропонувати внестизмiни чи доповненrш до порядку денного засiдання Наглядовот ради, якi включаються допорядку денного.
5. 12. Голова НаглядовоТ ради:- керу€ та органiзовуе робоry НаглядовоТ ради та здiйснюе контроль за реалiзацiею плану

роботи;
- скJIиКас засiданНя НаглядовоТ ради та головуе на них;- вiдкривае Загальнi збори;- органiзовуе обрання секретаря Загальних зборiв;- забезпечус контроль за виконанням НаглядЬвою радою та Правлiнням рiшень Загальнихзборiв та НаглядовоТ ради;



- виJае обов'язковi для виконаннrI BciMa членами Наглядовот ради, Правлiнrrям та
працiвниками Товариства розпорядження з питань, що нЕчIежать до його компеiенцiТ;- органiзовуе робоry зi створення KoMiTeTiB НаглядовоТ ради, висування .rленiв НаглядовоТ
ради до скJIаду KoMiTeTiB, а також коордиrryе дiяльнiсть, зв'язки мiж Наглядовою радою та з
iншими органами i посадовими особами Товариства;

- пропоЕуе кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;- здiйСнюе iншi функцii, необхiднi для органiзацiТ дiяльностi Наглядовоi ради спрямованi на
досягнення мети Товариства.

j. l,j. При виконаннi повноваlкень передбачених п. 5.12. Голова Наглядовоi ради мае право:- вимагати та отримувати вiд членiв Правлiння та iнших працiвникiв Товариства наданнrI
будь-яких документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, а також необхiдних пояснень;- брати участь у засiданнях Правлiння та iнших органах Товариства без права голосу та без
втрr{ання в хiд засiдання;

- пiдписуватись на листах пiдготовлених на фiрмових бланках Товариства, що не мiстять
фiнансових зобов'язань.

5. 1-1. Члени Наглядовоi ради повиннi брати участь у il роботi i голосувати особисто.
5. I 5. Секретар НаглядовоТ ради:- забезпечуе Голову, Засryпника Голови та членiв НаглядовоТ ради необхiдною

iнформацiею та документацiею;- доводитЬ дО органiВ управлiннЯ та контролЮ Товариства рiшення, прийнятi
Наглядовою радою.

5. 16. з ycix питань, вiднесених до компетенцiт Наглядовот ради, рiшення приймаеться простою
бiльшiстю голосiв. Кожен член Наглядовоi ради np" .orro"yBaHHi мае один голос. При рiвнiйкiлькостi голосiв приймаеться рiшення, за 

"ке 
.rроiопо.уuuъ Гопо*u НаглядовоТ радй, а у разi

його вiдсугностi на засiданнi - Засryпник Голови НаглядовоТ ради.
Рiшення Наглядовоi ради оформляються протоколом, якi веде секретар Наглядовоi ради.протокол засiдання Наглядовоi ради мае буги оформлений належним чином не пiзнiше
протягоМ 5 робочих днiв пiсля проведення засiдання. На вимогу LIлена НаглядовоТ ради,який приймае участь у засiданнi Наглядовот ради, його окрема думка щодо питань порядку
денногО засiдання може бути внесено до протокоJIу засiдання.
у протоколi засiдання Наглядовот ради зrвначаються:
дата проведення засiдання;
особи, якi брали )ласть у засiданнi;

5.17.

. порядок денний засlданнJI;
о питаНнrI, винесенi на голосуванIUI, та пiдсумки голосування;
. зltлiст прийнятих рiшень.
-;,l9. Протокол засiдання НаглядовоТ ради пiдписуеться головуючим на засiданнi Наглядовоi ради(головою Наглядовот ради, Засryпником Голови Наглядовот ради чи тимчасово

виконуючим обов'язки Голови Наглядовот ради на даному засiданнi).
5,10. ПроТоколИ засiданЬ НаглядовоТ ради таlабо витяги a ,rr* оборrпrorr"a" протягом п'яти днiв

пiсля проведення засiданнJI та передаються Правлiнню ТовЬриства пiсля йЬго оформлення.
5,11 . IНфОРМаЦiйНi кОмУнiкацii, що пов'язанi з органiзацiею роботи НаглядЪвоi радиздiйснюютьсЯ череЗ секретаря НаглядовоТ Ради шляхом телефонограм, факсЬвихповiдомлень, електронноi пошти, або в iнший споЪiб, узгоджений членами НаглядовЪТ ради.

6. компЕтЕнцIя IIАглядовоi рАд,I товАриствА
б.l . .що виключнот компетенцii Наглядовоi ради нrшежить:

l) визначеннrI мiсцезнаходженIfi Товариства.2) затвердження в межах своет компетенцiт положень, якими реryлюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, oKpiM положень, затвердження яких вiдноситься до
компетенцiТ Загальних зборiв;
3) визначенIш стратегii розвитку Товариства;

5.1 8.
a

a

4) ).хвi}леннЯ стратегiчних планiв, затвердження рiчного, квартrlльного бюджетiв
(планiв), вкJIючаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. iнвестицiйних) та
здiйснення контролю за ix реалiзацiею;5) контрользадiяльнiстюПравлiнняТовариства;



6) встановлення порядку проведеннJI ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
: iя-lьнiстю Товариства;
-) визначення кiлькiсного скJIаду Правлiння;
8) обраннЯ та припиненнJI повноВажень Голови Правлiння Товариства;
9) обрання та припиненнrI повновсDкень членiв ПрЪвлiння Товариства;-
l0) визначеннrI або погодження особи, на яку покJIадасться виконання обов'язкiв
Го,rови Правлiння, на час його тимчасовоТ вiдсутностi (вiдгrустка, вiдрядження, хвороба,
тощо);
l l) затвердження умов KorrTpaKTiB, якi укладатимуться з Головою Правлiння таtL]енами Правлiння, встановленнrI розмiру ix винагороди, визначенIUI особи, яка
\тIовновa)Iq/еться на пiдписання вiд iMeHi Товариства зiвначених договорiв;12) затверджеНнJI умоВ матерiальНого заохочення Голови, членiв Правлiння та iнших,
визначених Наглядовою радою, працiвникiв Товариства;

1Зl затвердженняорганiзацiйноТструктуриiо"uр""r"u;
l4) },IворенtШ i встановлення кiлькiсrо.о 

"*uдукомiтетiв 
НаглядовоТ ради, обрання та

припиненнJI повноважень голови та ix членiв;
15) прийнятгя рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;16) визначення дати скпаданшI перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведеншI Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборьх;17) прийнятгя рiшення про датУ проведен}ц Загальних зборiъ та про вкJIючення
пропозицiй дО проектУ порядкУ денного, KpiM скJIикання акцirонерами позачергових
Загальних зборiв;
18) пiдготовка та затвердженнЯ проектУ порядкУ денногО Загальних зборiв,
повiдомленrш про проведеншI Загальних зборiв, ,rop"!ny д"""о.о Загальних зборiв та/або
проектiВ рiшень, KpiM скликання акцiонерами позачер.ов"* Загальних зборiв;
1?) затверджеНня форМи i тексry бюлетеня для голосуваннjI на Загальних зборах;
?0] обраннЯ реестрацiйноi KoMiciT, KpiM випадкiв, встановлених законом;21) прийнятгЯ рiшеннЯ про вiдмоВу у скJIиКаннi позаЧерговиХ Загальних зборiв
Товариства;
22) визначеннЯ да,ги скJIадання перелiку осiб, якi мають право на отримання
Jивiдендiв, порядкУ та cTpoKiB 

"игшаiИ дивiдендiВ У межах граничного строку,
встановленого законом;
2з) встановлення критерiiЪ до договорiв, якi пiдлягають обов'язковому попередньому
погодженню Наглядовою радою;
24) погодженIя списанIUl основних фондiв Товариства, перелiк яких визначаеться
Наглядовою радою;25) погодження списання дебiторськоi заборгованостi згiдно критерiiъ, встановлених
Наглядовою радою;26) встановлення перелiку посад, кандидатури на якi пiдлягають попередньому
погодженню Наглядовою радою Товариства;
27) прийнятгя рiшення про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
|ншкх об'сднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;28) прийнятгЯ рiшенЬ про придба"п", 

"iд"у*енцll 
часток, паiЪ;]9) прийняття рiшень про вихiд Товаiиства зi складу учасникiв (засновникiв)

юрlцичних осiб;
j0) прийнятгЯ рiшеннЯ щодо ствоРення буль-яких фондiв Товариства, затвердженrUI
поJо,кеннJI про фонди, затвердженIIJI порядку форлryвання i urr.орr"rurня фондiв, що
\lo;+ýTb буги cTBoPeHi в процесi дiяльностi Товарист"u,-.u пропозицiею Правлiння чи iнших
органiв Товариства;
31) прийняттЯ рiшеннЯ про викуП розмiщених Товариством iнших, KpiM акцiй, цiнних
паперiв;
з2) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, KpiM акцiй,
на сумУ що не перевиIцуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства;
:З) прийнятгЯ рiшеннЯ про продФк ранiше ""r.y.rn"""* 

Товариством акцiй;34)_ затвердження. ринковоi BapTocTi майна та прийняття рiшення про з€rлучення
суб'еrсга оцiночноТ дiяльностi - суб'скта господарювання у випадках, передбЬчених
законодавством;



з5) прийнят.я рiшення про обраннJI оцiнювача майна Товариства та затвердженнrIумов договоРУ, Що укJIадатиметься з ним, встановлення розмiру o.rnur" його.rослуг;3б) прийняття рiшення про обрання С.ч"Ы''оl.rо."ruрrrоi установи, яка надасТовариству додатковi посJIуги, затверджен}ш умов договору, що укJIадатиметься з нею,встановлення розмiру оплати iT послуг;
з7) обрання аудитора Товариства та визначенFUI умов договору, що укJIадатиметься зним, встановлення розмiру оплати його послуг;38) ВИЗНаЧеННЯ фОНlОВОi бiРжi, на якiriовариство пройде процедуру включення акцiйТовариства до бiржового списку;з9) прийняттЯ рiшеннЯ 

- 
щодо _ 

створення, реорганiзацii та лiквiдацiт дочiрнiхпiдприемств, фiлiй, ,ред",аu*r"цтв ТовариЪruч,'uiiо*i"rп"rr"* структурних пiдроздiлiв,затвердження ix статугiв та положень;40) погодженrШ за подан}Шм Правлiння призначеннrI на посаду керiвникiв дочiрнiхпiдприемств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;4l) прийняттЯ рilцення про-вчинення значного ,rфuоr""у, якщо ринкова BapTicTbrtайна або послуг, Що € його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв заданими останньоi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Товар"Йа; 
'

42) поданrUI на розгляД Загальним зборам tоuuр""r"u правочинiв, ринкова BapTicTbllайна або послуГ, Що € ix предмеТом, перевИчуе 25 Ъiдсоткiв BapTocTi акгивiв за данимиостанньоi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Товариства;1з) винесення на розгляд Загальним зборам рiшення про попереднс надання згоди навчиненFUI значних правочинiв ринкова "uрrй"" майна uбо .rо"rrуr, йо u-T предметом,перевищуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв .u дurr"r" о"r*""оi рiчноТ фiнансовоi звiтностiтовариства, i якi можугь вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати;:fi# ТаКОГО РiШеННЯ, |З ЗаЗНаЧенням характеру правочинiв та ix граничноi сукупноi
44) прийнятгя рiшення про наданнJI згоди на вчинення правочинУ, ЩоДо якого сзаirгересованiсть, в порядку та у випадках встаЕовлених законом;45) надсиланнJI в_. порядку, передбаченому .uпЪйr, пропозицii акцiонерам пропРlЦбання нЕчIежних iM iкцiй- о.оЬоо (особами, що дiють спiльно), яка придбалакоFпрольний пакет акцiй;
46) забезпечення захисту прав акцiонерiв Товариства;17) вчиненнjI
веJенF'Iколективни;:;#"хЁЖё:;"Ь:#"ЖЬi""rъНН;ххii"lН.1I#,Н;вiдносно
18) укJIадан}UI (погЪдження yrou npo"nry угоди, ло.оuору та наданнJI Головi Правлiння

]:H"Tfr:'b 
На ПiДПИСаННЯ) Та РеаЛiЗацiТ (кЬнфолu' .u-""по"анням) колективних угод,

19) визначення представника вiд Товариства для участi у загальних зборах членiвотпового ринку err"*rp".rt oi енергii Уiраihи;
:9] скасування рiшень органiв,u.rо.uдо""х осiб Товариства, у випадках, коли вказанiр'шенFUI прийнятi ними з порушенням ix посадових Ьбов'язкiв, всупереч рiшеннямЗагаъних зборiв акцiонерiв uOo riu.п"дЪвоТ ради To"up".r"u, а також в iнших випадках, що
;i:#J.J#ЗВеСТИ 

абО призвели до збиткiв Тоuарисrва uOo оо реальноi загрози i.хнього
_<l t BllHeceHHrI рiшення про притягнення до майновот вiдповiдальностi посадових таi(ep lBH}l-\ ос iб Товариства;

6:

:] t визначенн,I ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдокпрl{}-{нJIття Ht{\l на себе зобов'язань або ix 
""-;;;;;;; у тому числi внаслiдок виплати:_иBi:eH:iB або викуrry акцiй;

j-l r вltрiшеннЯ питань, вiднесениХ законодавСтвом дО компетенцii НаглядовоТ ради ур,шi лlгггя, присднанюI, r:дirry, видiлу або перетворення Товариства.Наг,rя_]ова paJa може здiйсЙвати Йшj 
"o""o"uri..r*r", .i"u"*'oч"нням тих, якi вiднесенiJo внЕlючноi компетенцii Загальних зборiв.

наг,rяJова рада мае 
_право приймати. рiшення щодо укладанняфозiрвання трудовихвi:носиН з особами, якi зЪймають KepiBHi по.чд" 

" 
ТБfr".i*i.Наг,тяJова рада ToBap"Pu п,ае .rpiuo розглядати та вирiшувати iншi питання в т.ч., щовI{носяться на ii розгляд Загальними зборами, Правлiнням або Ревiзiйною комiсiею.

6._r

6.-+



, -<, Питання, якi згiднО з чинниМ законодавством УкраiЪи не вiднесенi до виttлtючноiкомпетенцiТ НаглядоВоТ ради, за рiшеннЯм НаглядОвоi ради можуть буги переданi докомпетенцii KoMiTeTiB угворенrх йu.п"до"о,o о*о,o (у випадку ix утворення). Рiшеннящодо передачi такиХ питанЬ приймаетьс" .rро"rо,o бiльшiсЙ голосiв присугнiх назасiданнi Наглядовоi ради.

постпhil тА тимtIАсовI роБочI комIтвти нАглядовоi рАди- j , Наглядова рада У вiдповiднос,i оо ""rо" ;";;;;;;"конодавства може утворювати постiйнiта тимчасовi комiтети зi свого скJIаДу, iз ,оrr.rr"вi;";;;;;"""'i""u*иних спецiалiстiвТовариства, якi мають високу rро6""iЙrу -"-lбi-"чiю, та./або TpeTix осiб для пiдготовкипроектiв документiв , 
"",u"", що належать до компетенцiт Наглядовоi ради або стосуютьсяповноважень Загальних зборiв.-:' ПОСТiЙНi Та ТИМЧаСОВi РОdОЧi комiтети Наглядовот ради дiють на пiдставi вiдповiднихПоложень' що затверДжуються Наглядо""r;;;."-. j. Очолюють комiтети НаглядовоТ ради iТ.шени.- -l 

ilT:H1#,:_T::3_"11'KoMiTeTi* 
Нu.r"до*оiради та про перелiк питань, якi передаються iM

товариства'IЯ 
r ПlДГОТОВКИ' ПРИЙМаЮТЬСЯ ПРОСТОЮ бiЛЬшiсЙ .o"o.iu-"""HiB наглядовоi ради-,j, КомiтетИ 

",a:":"']{аглядовiй радi та подають Наглядовiй радi не Рiдше нiж раз в кварталвисновки (звiт про проведену роботу).

8. IIрАвА нАглядовоi рАди тА ii члЕнIв
Члени НаглядовоТ ради *u,or" право в межах компетенцiТ Наглядовоi ради:в " ВимагатИ вiд Правлi""" iо*рйства будь-якi поясненнlI, що стосуються операцiйноi:iяльностi Товариства, зокрёма у "r.r"дi реryлярноi, або нерегулярноi звiтностi, обсяг таформИ якоТ встанОвлюються Наглядовою радою ,i до"одпт"ся до Правлiння.Е':' 
IЧlННf,:'|:1Н;.'u'u"РД*У"urи проекти документiв..,"rчr"i.*оur"п"* у роздiлах 6

: 

.. 
:uff#trJ#trТТЯ РiШеННЯ З ПИТаНЬ, що розглядаються, та вiдправляти наданi матерiали

8.-1. Надавати Правлiнню i Загальним зборам рекомендацiТ щодо розгляду питань, остаточнеприйнятгя рiшень по яких не входить до компетенцii НаглядовоТ ради.

: ; iНffiJ;Ж;ж":iй..jёffiJ;;; 
;;;;#"прuu,t"*, i"ш"х колегiальних органiв

8 6. Запрошувати на своТ.ч.iдч.rrr" осiб, що iнiцiювали ви
ради та отримувати необхiднi поясненнrI та iнформачrт|"""" 

питання на розгляд Наглядовот
S -, ВнноситИ на розгляД Загальних зборiв, пр"";й;;;iЪrir.riu Наглядовоi ради рекомендацiiта пропозицiТ щодо питань, що входять до компетенцiТ НаглядовоТ ради.S S Вlrrtагати виконання оформлених нzшежним чином рiшень, прийнятих на засiданнiНаг,-lяJовоТ ради, по пиrаннrх, що вiдносяться до ii компетенцiТ.ý n ВitrIагати поясненнlI щодо невиконаннrI рiшень,'прийнятих на засiданнях Наглядовоi ради.Ё _ _ trнiцiювати скJIикання позачергових Загальних зборiв.! . _ Б_rтн прнсlтнiми на.ч"iдuЙ*Ъравлiння.

9. оБов,язки нАглядовоi рАди тА ii члЕнIв: " Ч:ен,лl Наг-rя:овоi рчл" .rour"rrioi"r" в iHTepecax Товариства.; - {,iен;l Наг;rяJовоТЪuо"nnuоru-frr"..о*ими неупереджено та об'ективно судити про стан;Г:аВ В ТОМРИСТВi, .ЩЛЯ ТОГО, ЩОб дiяльнi"r" 
"rrоЙЪuглядовоi ради була ефективною, вони_-l: BHHHi:

, зиiiон\ъатlt своТ наглядовi функцii, усвiдомлюючи ocHoBHi ризики дiяльностi Товариства;о браПt cartoBi:BiJ пц час 
"р"r** рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iHTepeciB;, прп:Llят}l _]остатньо уваги та зусиль виконанню cBoix обов'я.й 

*-
. не брапr rчастi в поточному керiвництвi роботою Товариства;о прнr]rlапt рiшеннjl викJIючно в межах своеi компетенцii iз дотриманням норм чинногоз:rконоJавства Украiни, Стаryту Товариства та вимог цього Лоложення.
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10. вгшовIаLIьнIсть члЕнIв нАглядовоi рАл{ товАриствА
- ' Чlенll Наг-rя:овоТ ради нес)ль персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних

'5"rpiB 
Тtltsариствд_ якщо вони не суперечать чинному законодавству Украiни i Стаryry

Т;варн,-тва-
-: Ч:енл,t Наг-rловоТ ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своiх

;,б,..з язкiв нес\ть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
" : LL_.ени Нзг.тя:овоТ ради несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi

Т:,ед:и;lъоrt своiпtи дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. У разi якщо вiдповiдальнiсть
]Г_--,+j, ]з цiсю статтею несуть кiлька осiб, ik вiдповiдальнiсть перед Товариством е
:;:_:" -;l:HLi,fur.

в :Lr,e.\ t о.IIjя зI структ)rрними пIдозллАми товАриствА
-,д-...=---f;-]ч'м pafa спiвпраIцос з колегiальними органами Товариства (Правлiння, Ревiзiйна
r;:шl;iя та коrriтети) з питань, що входять до iT компетенцii, шляхом формування запитiв та
_-::*tчаннJI пiдготовлених на цi запити звiтiв або доповiдних.- Рlлення Наглядовот ради, оформленi наJIежним чином та прийнятi у межах ii компетенцii, е
-rбов' язковиil{и до виконанЕя BciMa працiвниками Товариства.

na зБЕрЕдЕння комЕрцпhlоi тдемrппIr
: _ Ч-ленlл НаглядовоТ ради зобов'язанi зберiгати комерцiйну таемницю, а таКОЖ iНШУ

КОНфi:еНuiйн1' iнформацiю, яка стала iM вiдома в ходi виконання обов'язкiв члена
Наг.-tя:овоТ ради.
За rrtltcHe абО нерtисне розголошення iнформацii, що скJIадае комерцiйну або тасмницю, &
ТаКО;+( iНШОТ iнфОрrrацiТ, що була набута членом НаглядовоТ ради пiд час виконання ним
cBoi_x обов'язкiв передбачаеться вiдповiдальнiсть згiдно дiючого законодавства Украihи, в
т-ч. i з застос},ванням lrtaTepia,TbHoi компенсацiТ прямо чи опосередковано нанесених збиткiв.

IП.ТПОРЯЛtОВАНIСТЪ IIАГЛЯДОВОi РАДИ
НаГ.rЯ:ОВа Рала пiдпорядкована викJIючно Загальним зборам Товариства. Рiшення Загальних
зборiв Товариства е обов'язковими для НаглядовоТ ради.
ОРГаНН r'ПРавлiння Товариства, за винятком Загальних зборiв Товариства, не мають права
]aвaт}l ВКаЗiВКИ НаглядовiЙ радi щодо порядку здiйснення покJIадених на неi функцiй, а
тако;к з iншlтх питань ii дiяльностi,

n{. звIтшстъ нАглядовоi рАл4

,{Ё }.'зг-lяf акчiонераМ та засJý/хоВуютьсЯ пiд чаС рiчниХ (чергових) Загальних зборiв.
J - ]э:-l;ть Наг--tя:овоi ради, що готуеться нею вiдповiдно до цього розлiлу вiдноситься до

t; :,ц: : -енцiл-lноТ та \rae статус кЩля слryжбового використання).
,!*: ]:,:,:,:K"-.ill засi:ань НаглядовоТ ради також вiдносяться до конфiденцiйноi iнформацiТ а

hшJi{:- ;:зт\ с ., Jlя с.ryжбоВого ВикористаннJI).
,ll ]:, З-:-i:э:,тдrьнiсть за пiдготовку звiтiв НаглядовоТ ради про if дiяльнiсть покJIадаеться на

;зЕrЕ::: Е Наг.rя:овоТ ради.
,: j iL-:iЛ:l:З Ра:а_ вi:повiдно до cBoix функцiй та повноважень, не видас публiчноТ звiтностi

J],]Ёц-,в Huf, с в..,сТ д i.'L-t ь HocTi.

3"{к-IючнI положЕння
зм:ни i :оповненш до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборiв
T:BapllcTBa органа\ли управлiння i контролю i набувають сили пiсля iхнього затвердження
j:*-з_rьнll rt ll збораrIи.

х3.
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Гшr*вд Правriпня Шекта о.М.
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