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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжелектромашоптторг» (далі 
–  Положення)  розроблено  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  Статуту  Публічного 
акціонерного товариства «Запоріжелектромашоптторг» (далі - Товариство). 

1.2. Положення визначає правовий статус,  склад,  строк повноважень,  порядок формування та організацію 
роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов’язки та відповідальність 
членів Наглядової ради. 

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариство (далі – Загальні збори) і  може 
бути змінене та доповнене лише Загальними зборами. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

1.4. Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в  
межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

         В   акціонерних   товариствах  з  кількістю  акціонерів  - власників простих акцій 10 осіб і більше 
створення наглядової ради  є  обов'язковим.
1.5. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
1.6. Наглядова рада звітує  перед Загальними зборами про свою діяльність,  загальний стан Товариства та  

вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 

КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До  компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а 
також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
товариства; 
2) підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття рішення  про  дату  їх  проведення  та про  
включення пропозицій  до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних  зборів; 
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних  зборів  відповідно до Статуту  
Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством  акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших  цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття  рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження   ринкової   вартості   майна   у   випадках, передбачених  Законом України «Про акціонерні  
товариства»; 
8)  обрання аудитора  товариства  та  визначення умов   договору,   що укладатиметься  з  ним,   встановлення  
розміру оплати його послуг. 
9) визначення дати складення переліку осіб,  які мають право на отримання дивідендів,  порядку та строків 
виплати дивідендів  у межах  граничного  строку,  визначеного  п. 8.7 Статуту  Товариства та Закону України 
«Про акціонерні товариства»; 
10) визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають бути  повідомлені  про  проведення  загальних  
зборів відповідно до п.п. 9.3.9 Статуту Товариства та мають право на  участь  у загальних зборах відповідно до 
п.п. 9.3.7 , 9.3.8  Статуту Товариства; 
11) вирішення     питань     про    участь    товариства    у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,  
про  заснування інших юридичних осіб; 
12)   вирішення   питань,   віднесених  до  компетенції  наглядової   ради  Законом  України  «Про  акціонерні  
товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
13) прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у випадках,  передбачених п.  10.1.  Статуту 
Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»; 
14) визначення      ймовірності      визнання      товариства  неплатоспроможним  внаслідок прийняття ним на  
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 



3

15) прийняття  рішення про обрання оцінювача майна товариства та  затвердження  умов  договору,    що 
укладатиметься   з   ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
16) прийняття   рішення   про  обрання  (заміну)  зберігача  або депозитарія цінних паперів  та  затвердження  
умов договору,  що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
17)  надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють  
спільно), яка придбала  контрольний пакет акцій, відповідно п.п. 7.23 -7.28 цього Статуту та Закону України  
«Про акціонерні товариства»;
         Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими 
органами Товариства, крім Загальних зборів. 
3.3.Наглядова Рада Товариства здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані  
їй Загальними зборами.
3.4.За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що 
належать до компетенції Загальних зборів.

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1.Члени Наглядової ради мають право: 
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання 
своїх  функцій.  Знайомитися  із  документами  Товариство,  отримувати  їх  копії,  а  також  копії 
документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються 
членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного  
запиту на ім’я Генерального директора;
- у строки, передбачені цим Положенням отримувати порядок денний та інформаційний пакет до  
засідань Наглядової ради; 
-  вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства відповідно до вимог 
цього Положення; 
- у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства;
- отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури  
та порядку замовлення такої консультації;
- скликати позачергові засідання Ревізійної комісії.

4.2.Члени Наглядової ради зобов’язані: 
       - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.  
Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та 
належну обережність; 

-  керуватися  у  своїй  діяльності  чинним  законодавством  України,  Статутом  Товариства,  цим 
Положенням,  цивільно-правовим  договором  (трудовим  договором  або  контрактом) між  членом 
Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства; 
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. 
Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради 
із зазначенням причини відсутності; 
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно 
повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх 
посадових  обов’язків.  Завчасно  розкривати  інформацію  про  наявні  або  потенційні  конфлікти 
інтересів; 
- не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій 
члена  Наглядової  ради,  особам,  які  не  мають  доступу  до  такої  інформації,  а  також  не 
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 
- своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий 
стан Товариства. 

4.3.В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків Голова Наглядової 
ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена  
Наглядової ради. 
4.4.Члени Наглядової  ради несуть  цивільно-правову відповідальність перед Товариством за  збитки, завдані  
Товариству  їх  винними  діями  (бездіяльністю).  Члени  Наглядової  ради,  які  порушили  покладені  на  них 
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обов’язки,  несуть  відповідальність  у  розмірі  збитків,  завданих  Товариству,  якщо  інші  підстави  та  розмір 
відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
4.5.Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, 
яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.
4.6.Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому 
збитків на підставі рішення Загальних зборів. 
4.7.Порядок  притягнення  членів  Наглядової  ради  до  відповідальності  регулюється  нормами  чинного 
законодавства України.

СКЛАД  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

5.1.Наглядова  рада  складається  не  менш,  чим  з  3  (трьох)  осіб.  Кількісний  склад  наглядової  ради 
встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. До складу Наглядової  ради входять  Голова  та 
члени Наглядової ради. 
5.2.Члени  наглядової  ради  акціонерного  товариства  обираються  з  числа  фізичних  осіб,  які  мають  повну 
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 
Член наглядової  ради  -  юридична особа може мати необмежену кількість представників  у  наглядовій  раді.  
Порядок  діяльності представника   акціонера  у  наглядовій  раді  визначається  самим акціонером.
5.3. Член  наглядової  ради  повинен виконувати свої обов'язки  особисто  і   не  може  передавати власні  
повноваження іншій особі, крім  члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. 
5.4.Член Наглядової  ради не  може одночасно бути  членом виконавчого органу  та (або)  членом  Ревізійної 
комісії Товариства. 
5.5.Головою  та  членами  Наглядової  ради  не  можуть  бути  особи,  яким  згідно  із  чинним  законодавством 
України заборонено обіймати посади в органах управління. 
5.6.Одна й та сама особа може обиратися до  складу  наглядової  ради неодноразово.

СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ 

6.1.Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
6.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з  моменту  його обрання  загальними зборами товариства. 
Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні  з  моменту  видачі  йому довіреності  
акціонером  -  членом  наглядової  ради  та отримання  товариством письмового повідомлення про призначення 
представника, яке, крім іншого, повинно містити: 
     1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 
     2) дату народження представника; 
     3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган,  
що його видав; 
     4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 
     5) місце проживання або місце перебування представника. 
     Член наглядової ради - юридична особа  несе  відповідальність перед товариством за дії свого представника  
у наглядовій раді. 
     Акціонери товариства мають право на ознайомлення з  письмовими повідомленнями акціонерів - членів  
наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді. 
6.3.Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. 
6.4.Після  погодження  обрання  на  посаду  члена  Наглядової  ради  Товариством  з  членом  Наглядової  ради 
укладається  цивільно-правовий  договір,  або  трудовій  договір,  або  контракт  (далі  –  Договір),  у  якому 
передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок отримання винагороди, підстави 
дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. 
       Від імені Товариства договори з членами Спостережної ради укладає Генеральний директор або інша 
особа,  уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах,  визначених Загальними  
зборами. Дія договору    (контракту)    з   членом   наглядової   ради  припиняється у разі припинення його  
повноважень. 
6.5.Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів у разі: 

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
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-  систематичного невиконання  членом Наглядової  ради  обов’язків,  покладених на  нього  згідно 
договору.  Під  систематичним  невиконанням  обов’язків  мається  на  увазі,  зокрема  (але  не 
обмежуючись)  відсутність  у  більш ніж  50 % засідань  Спостережної  ради Товариства  протягом 
одного календарного року; 

6.6.Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх 
членів Наглядової ради.
6.7.Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 
припиняються:

-  за  його  бажанням  за  умови  письмового  повідомлення  про  це  Товариство  за  два  тижні  – 
повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством 
відповідної письмової заяви;
-  у  разі  неможливості  виконання  обов'язків  члена  Наглядової  ради  за  станом  здоров'я  –  
повноваження  припиняються  з  дати  одержання  Товариством письмової  заяви члена  Наглядової 
ради  або,  у  разі  неможливості  підписання  членом  Наглядової  ради  такої  заяви,  документа  від 
медичної установи;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з 
дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – 
повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з 
чинним законодавством встановлює такий факт.

6.8. Якщо кількість  членів  наглядової  ради  становить  менше половини її кількісного складу,  товариство  
протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори  для обрання всього  складу  Наглядової  ради. 
 
ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

7.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну 
цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 
     Член наглядової  ради  -  юридична особа може мати необмежену кількість представників  у  наглядовій 
раді.  Порядок  діяльності представника   акціонера  у  наглядовій  раді  визначається  самим акціонером.
7.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з  моменту  його обрання  загальними зборами товариства. 
Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні  з  моменту  видачі  йому довіреності 
акціонером  -  членом  наглядової  ради  та отримання товариством письмового повідомлення про призначення 
представника, яке, крім іншого, повинно містити: 
     1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; 
     2) дату народження представника; 
     3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, 
що його видав; 
     4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; 
     5) місце проживання або місце перебування представника. 
     Член наглядової ради - юридична особа  несе  відповідальність перед товариством за дії свого представника 
у наглядовій раді. 
     Акціонери товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні 
товариства»,  мають право на ознайомлення з  письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової 
ради про призначення представників у наглядовій раді.
7.3. Обрання  членів  наглядової  ради  Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного 
голосування. 
7.4. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. 
 7.5.Якщо кількість  членів  наглядової  ради  становить  менше половини її кількісного складу,  товариство 
протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання  решти  членів наглядової  ради,  а 
в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього  складу 
наглядової ради. 
7.6.Член   наглядової   ради   здійснює  свої  повноваження, дотримуючись  умов цивільно-правового договору, 
трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник  акціонера 
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- члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси 
якого він представляє у наглядовій раді. 
     Від імені  товариства  договір  (контракт)  підписує   особа, уповноважена на це загальними зборами. 
     Дія договору    (контракту)    з   членом   наглядової   ради припиняється у разі припинення його 
повноважень. 
     
ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ 

8.1.Голова  наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою  
більшістю  голосів  від кількісного  складу  наглядової  ради. 
     Наглядова рада має право в будь-який  час  переобрати  голову наглядової ради. 
8.2.Голова  наглядової  ради  організовує  її роботу,  скликає засідання наглядової ради та головує на  них,  
відкриває   загальні  збори,   організовує  обрання  секретаря  загальних  зборів,   якщо  інше  не  передбачено 
статутом  акціонерного  товариства,  здійснює  інші повноваження,  передбачені  статутом  та  положенням про  
наглядову раду. 
8.3.У разі  неможливості  виконання  головою  наглядової  ради своїх  повноважень  його  повноваження 
здійснює  один  із  членів наглядової ради за її рішенням,  якщо інше не передбачено статутом або положенням 
про наглядову раду акціонерного товариства. 

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

9.1.Засідання   наглядової  ради  скликаються  за  ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена  
наглядової ради. 
     Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його  
члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства,  які беруть участь  у засіданні наглядової  
ради. 
     На вимогу  наглядової  ради  в  її  засіданні  або в розгляді окремих питань  порядку  денного  засідання  
беруть   участь  члени виконавчого   органу  та  інші  визначені  нею  особи  в  порядку,  встановленому  
положенням про наглядову раду. 
     Засідання наглядової ради проводяться в міру  необхідності,  але не рідше одного разу на квартал. 
     У засіданні  наглядової  ради  на  її  запрошення  з   правом  дорадчого  голосу  можуть брати участь  
представники  уповноваженого  трудовим  колективом   органу. 
9.2.Засідання  наглядової  ради  є  правомочним, якщо в ньому бере  участь  більше половини її складу. 
9.3.На  вимогу  наглядової  ради  в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. 
9.4.Рішення  наглядової  ради  приймається  простою  більшістю голосів  членів наглядової ради,  які беруть  
участь у засіданні та мають   право   голосу. 
9.5.На засіданні наглядової ради кожний член  наглядової  ради має один голос. Голос  голови  наглядової  
ради  у разі рівного розподілу голосів  членів  наглядової  ради  під час прийняття рішень є вирішальним. 
9.6.Протокол  засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

 ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ 

10.1. Порядок  роботи,   виплати  винагороди та відповідальність членів   наглядової   ради  визначаються 
Законом України «Про акціонерні товариства»,   статутом товариства, цим положенням про наглядову раду  
акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором  (контрактом),  що укладається  з  
членом наглядової ради.  Такий договір або контракт  від імені товариства підписується головою  виконавчого 
органу  чи іншою   уповноваженою   загальними   зборами   особою  на  умовах, затверджених рішенням 
загальних зборів.  У разі укладення з членом наглядової   ради  товариства  цивільно-правового  договору 
такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення  умов  оплати  покладається  на загальні  
збори за затвердженим зборами кошторисом. 
10.2.Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо 
оплати:
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-  Визначення  основної  суми  винагороди,  що  буде  виплачуватись  члену  Наглядової  ради. 
Винагорода визначається або фіксованою сумою, що має бути сплачена за підсумками року (при 
цьому виплати проводяться один раз на місяць).
-  Виплати за виконання обов'язків з високою якістю - один раз на рік.

            Оцінка якості роботи членів Наглядової ради і належні йому у зв'язку з високою якістю  виконання 
обов'язків виплати проводяться за рішенням Загальних зборів. 

10.3.Інформація  про  індивідуальний  або  сукупний  розмір  та  форму  винагороди  членів  Наглядової  ради 
оприлюднюється у річному звіті Товариства. 
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