
3в|т про корпоративне управл!ння
|!риватного акц|онерного товариства <<[||9цет!вський цукровий комб!нат>>

за 2018 р1к

1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управл1ння' яким керу€ться ем1тент:
Бласний кодекс корпоративного управл|ння на [овариств| в|дсутн1й. ?овариотво

заотосовус практику корпоративного управл|ння у в|дпов|дност1 до 1{инного законодавства та
€татуту [овариства .

б) кодекс !(орпоративн0го управл1ння фондово| б!рэк!, об'сднання к)ридичних ос!б
або |нп:ий кодекс корпоративного управл!ння, який ем{тент добров!льно вир!тпив
застосовувати:

1овариотво не застосовус

в) всю в!дпов1дну !нфорплац|го про практику корпоративного управл1ння,
застосовувану понад визначен1 законодавством вип{оги:

[{рактики корпоративного управл|ння' застосовувано| понад визначено| законодавством
вимоги немас.

2) якщо ем|тент в!дхилясться в|д поло}1{е}!ь кодексу корпоративного управл1ння,
зазначеного в пунктах {(а)) або <<б>> пункту 1 ц|с| частини' - пояснення 1з сторони ем|тен.л.а,
в|д яких частин кодексу корпоративного управл|ння такий епл!тент в!дхилясться ;
причини таких в1дхилень. .{,кщо ем!тент прппйняв р1тпення не застосовувати деяк!
поло}кення кодексу корпоративного управл1ння' зазначеного в пунктах <<а>> або <<б>> пункту
1 ц!е|частини' в!н обгрунтову€ причини такихд!й:

Бласний кодекс корпоративного управл|ння на [овариств| в|дсутн|й.

3) |нфорптац1то про проведен! загальн! збори акц1онер!в (унасник!в) та загальний
опис прийнятих на зборах р|тпень:

Бид загальних збор1в нергов!.Аата проведення 24.04.2018р. 1{ворум збор|в 88.3% в1д
загально| к|лькост1 акц|й, що матоть право приймати участь у голосуванн|. Фпис Б|дпов|дно до
ст.4\ 3акону }кра|ни ''|1ро акц|онерн| товариства'', кворум для проведення збор|в було
досягнуто, збори - правомочн| приймати р|тшення з ус|х питань порядку денного.

|1ерел|к питань порядку денного:
1. Фбрання л|чильно] ком|с|| та припинення |х повнова)кень.
2. Ф6рання голови та секретаря чергових р|нних загальних збор|в акц1онерного товариства.
з. 3атвердэкення порядку проведення (регламенту) чергових р!нних зага']1ьних збор1в
акц1онерного товариства.
4. 3атвердження порядку та способу засв|днення бтолетен!в для голосування на чергових р1нних
загальних зборах акц|онерного товариства.
5. Бнесення зм!н до отатуту |1риватного акц|онерного товариства <||[епет1вський цукровий
комб|нат> 1пляхом викладення його в нов1й редакц||.
6. Бнесення зм|н до поло}|{ення <|1ро Ёаглядову раду [{рА[ к|[1епет|вський цукровий комб|нат>
1пляхом викладення його в нов|й редакц1|'
7. 3атвершкення р|нного зв|ту акц|онерного товариотва.
8. Розгляд зв|ту про ф|нансову д|яльн|сть акц|онерного товариства. Бир1тпення питання щодо
розпод|лу прибутку (за його наявност1) акц|онерного товариотва з урахуванням вимог,
передбанених 3аконом }кра|ни <[1ро акц1онерн! товариства).
9. 11рипинення повноважень члена Ё{аглядово| ради.
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10. Фбрання члена Ёаглядово1ради.
1 1. 3атверд)кення умов цив1льно-правових договор1в, що уклада}оться з членами Ёаглядово|
ради та встановлення розм|ру !х винагороди, обрання особи, яка уповновая{ена на п|дписання '\
договор1в (контракт|в) з нленами Ё{аглядово| ради.
|2" [{ро прийняття р|тпення за насл|дками розгляду зв|ту Ёаглядово\ ради товарис.!ва'
Биконавчого органу ({иректора), Рев|з|йно| ком|с|| за20\7 р\к.
13. |{рийняття р|тпення про попередне |1аданнязгоди на вчинення значних правоиин1в.
1 4. 3атверл)|{ення основних напрямк|в д|яльност| [овариств а на 20 18 р|к.

3г|дно р|тпення Ёаглядово| ради 1овариства скликан| загальн| збори ?овариства та
затверджено порядок денний. Фс|б (особи), шо подавали пропозиц|| до перел|ку питань порядку
денного в1дсутн1. 3м|н та доповнень до порядку денного не в1дбувалося.

Результати розгляду питань порядку денного: по вс|м питанням порядку денного бу.:ли
прийнятт| в|дпов|дн| р|тпення (зг1дно проект|в р|тшень), а саме: по питаннях порядку денного
}19м 1-14 було прийняте р1тпення ''3А''.

4) персональний склад наглядово[ ради, !нфорппац1я про проведен1 зас!дання та
загальний опис прийнятих на них р|лпень:

[{ерсональЁий склад наглядово\ ради, як колег|ального виконавчого органу' що зд|йснтое
захиот прав акц1онер|в ?овариства, | в ме>ках компетенц||, визначено| чинним законодавством
та €татутом, зд|йснтос управл|ння товариством, а тако)к контрол}ос та регул}ос д|яльн1сть
правл|ння 1овариства: €п|вак о.м. - [олова наглядово1 ради,1{унерук Ф.€., 3атула €.}1. (до
24.04.2018), |1илипак Б.[1. (з24.04.2018) - нлени наглядово1ради

1{ом1тети в склад| наглядово1ради (за наявност|) - 1{ом|тети в|дсутн|

у раз| проведення оц1нки роботи ком|тет|в зазначаеться |нформац1я щодо |х
компетентност| та ефективност|, а тако)!{ |нформац|я щодо к|лькост1 зас|дань та яких саме
ком|тет1в наглядово| ради:

у 201;8 роц| Ё{аглядова рада проводила наступн| заходи:
- визначення основних напрямк|в д|яльност1 ?овариства, затверд;т{ення його план|в та

зв|т|в про !} виконання;
- анап|з д|й щодо управл|ння [овариством' виконання встановлених план{в та основних

напрямк|в д1яльност| [овариства;
- п1дготовка порядку денного загальних збор1в, прийняття р|тпення про дату ]х

проведення та про вкл1очення пропозиц|й до порядку денного;
- визначення дати складення перел|ку акц|онер|в, як| матоть бути пов|домлен| про

проведення загальних збор|в та ма1оть право на участь у загальних зборах в|дпов|дно до
чинного законодавства }кра|ни;

- визначення дати окладання перел1ку акц|онер|в, як| матоть право на участь у
загальних зборах акц|онер|в ?овариства для !1 ресстрац|| в день проведення збор1в;

- визначення дати складання перел1ку акц|онер|в, як| матоть право на участь у
загальних зборах акц|онер|в ?овариства для |х ресстрац|| в день проведення збор|в;

- призначення [олови' секретаря, робоно[ презид||, ресстрац|йно| ком|с1| загальних
збор1в акц|онер|в;

- визначення умов талрийняття р1тпення про укладання договор|в щодо |нформац|йно
- орган|зац|йно| п|дготовки та проведення загальних збор1в акц|онер|в;

- затверд)кення тексту |нформац1йного пов|домлення акц1онер|в про скликання
загальних збор|в акц1онер1в ;

- затвердження проект1в р|тшень з питань порядку ден''1ого загальних збор|в акц|онер|в;
- прийняття р{тпення про порядок ознайомлення акц|онер1в з документами,

пов'язаними з порядком денним загальних збор|в;
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- визначення особи, яка б}'.]е в]дпов|дальна за порядок ознайомлення акц|онер!в з
документами, пов'язаними з порядком денним загальних збор1в;

1 . - затверд}{{ення процедури голосування та п|драхунку голос!в на загальних зборах

' акп|онер|в 1овариства. 3атверлження зразка (форми 1 тексту) бтолетеня для голосування на
загш1ьних зборах акц|онер|в 1овариства;

- визначення оооби' яка мае засв1днити достов!рн|сть виготовлених бтолетен|в для
голосування ла загальних зборах акц|онер!в;

- прийняття р|тпення про зд1йснення перев1рки ф|нансово-господарсько| д!яльност|
1овариства Рев|з|йното ком|о1его в порядку п|дготовки до загальних збор|в акц|онер!в.

|{ротягом зв1тного року в|дбулось 4 зас|данння Ёаглядово| ради:

30 березня 2018 р. з порядком денним:
1. 11рийняття р|штення про проведення р|нних загальних збор|в акц|онер1в.
2. Розгляд та затвердх{ення проекту порядку денного р|нних загальних збор|в акц|онер|в.
3. 3атвердя{ення проекту р1тшень щодо ко)кного з питань' вкл}очених до проекту порядку
денного р1нних загальних збор1в акп!онер1в.
4. 3атвердхсення текоту пов|домлення про проведення р|нних зага]1ьних збор|в акц|онер|в.
5. 3атвердх<ення форпти та тексту бголетен|в для голосування з питань порядку денного
загальних збор|в акц!онер|в. Бизначення особи, яка ма€ заов|дчити достов|рн|сть виготовлених
бтолетен|в для голосування на загальних зборах акц|онер|в.
6. 1рийняття р|штення про порядок ознайомлення акц|онер|в з документами' необх|дними для
лрийняття р|тшень з питань порядку денного та проектом р|тшень з питань порядку денного.
Бизначення особи, яка буле в]дпов|дальна за порядок ознайомлення акц|онер|в з документами,
необх|дними для лрийняття р|тпень з питань порядку денного та проектами р|тпень з питань
порядку денного, та за доведення до в|дома акц|онер|в п|дсумк|в голосування на загальних
зборах п|сля !х закриття.
7. [|рийняття р|тпення шро зд|йснення рев1з|йното ком|с|ето перев|рки ф|нансово-господарсько|
д1яльност| товариства за2017 р|к.
8. Бизначення дати складання перел1ку акц|онер|в, як| матоть 6ути пов!домлен| про проведення
р|нних загальних збор!в акц|онер|в.
9. Бизначення дати складання перел|ку акц|онер!в, як| матоть право на участь у р|нних
заг€|!.тьних зборах, для ]1 ресстрац1| в день проведення збор|в.

|1рийняте р|тпення:
1. [{ризнан14ти дату проведення р|нних загальних збор|в акц|онер|в на 24 кв|тня 2018..00

року на 11"" за м1сцезнаход)кенням товариства за адресо|о: [мельницька область, м|сто
1[1епет|вка, вулиця €тарокостянтин|вське 1шосе' 31,^ в прим|щенн| актово] зали товариства.
Ресстрац|то акц|онер|в та |х предотавник|в почати о 830 за м|сцем проведення збор|в ,'.'й;',"',
о 10{5.

2. 3атверлити наступний проект порядку денного р!нних загальних збор|в акц1онер1в
|[ерел|к питань порядку денного:

1. Фбрання л|чильно| ком|с|| та припинення ]! повноважень.
2. Фбрання голови та секретаря чергових р|нних загальних збор|в акц1онерного товариства.
3. 3атвердження порядку проведення (регламенту) чергових р|нних загальних збор|в

' акц|онерного товариства.
4.3атверл}т{ення порядку та способу засв1днення бтолетен|в для голосуванняначергових р1иних
загальних зборах акц|онерного товариства.
5. Бнесення зм|н до статуту |1риватного акц|онерного товариства к1|[епет|вський цукровий
комб1нат> 1пляхом викладення його в нов|й редакц||.
6. Бнесення зм|н до поло}1(ення <[{ро Ёаглядову раду |{рА1 <|[1епет|вський цукровий комб|нат>
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1пляхом викладення його в нов1й редакц|т.
7. 3атверлх<ення р|нного зв|ту акц1онерного товариства.
8' Розгляд зв|ту про ф1нансову д|яльн|сть акц|онерного товариства. Бир|тпення питання щ0до
розпод|лу прибутку (за його наявност|) акц|онерного товариства з урахуванням вимог,
передбанених 3аконом }кра|ни <[{ро акц|онерн|''"'р'с',',.
9. [[рипинення повновах{ень члена Ёаглядово1ради. 

-

1 0. Фбрання члена Ёаглядово| ради.
11' 3атвердя{ення умов цив1льно-правових договор|в, що укладатотьоя з членами Ёаглядово|
ради та встановлення розм1ру тх винагороди, обрання особи, яка уповнова)кена на п1дписання
договор1в (контракт1в) з нленами Ёаглядово| ради.
12. |1ро прийняття р|тпення за насл|дками розгляду зв1ту Ёаглядово\ ради товарис.гва,
Биконавчого органу ({иректора), Рев1з1йно| ком!с1| за2017 ртк.
13. [1рийняття р|тпення про попередне надання згоди на вчинення значних правотин|в.
14. 3атверл)кення основних напрямк1в д1яльност| 1овариств ана2078 р!к.

3' 3атвердити проект р|тпень щодо кожного з питань' вклточених до проекту порядку
денного р|нних загальних збор|в акц|онер|в, призначених на 24 кв|тня2018 року4. 3атверлити текст пов!домлення про проведення р|нних .'.-,"'1 збор|в акц1онер1в,
призначених на 24 квттня 2018 року

5. 3атвердити едину форму бтолетен|в для
п|дробки.

голосування, яка б забезпечила захист ]х в1д

6' 11адати акц|онерам мо>клив|сть ознайомитись з документами, необх|дними дляприйняття р|тшень, з проектом р|тпень з питань порядку денного' з формото бтолетеня дляголосування.
7' Бизначити дату складання перел|ку акц|онер|в, як| матоть бути пов|домлен| про

проведення р|яних загальних збор1в акц|онер|в товариства, що призначен| на 24 кв1тня 2018
року.1акото дато}о ввах{ати 25 березня 2018 року.

8' Бизначи'[и дату складання перел|ку акц|онер|в, як1 матоть право на г{асть у р|ннихзагальних зборах акц1онер|в товариства для !} реестрац|| в день .'р'*.д..'"я збор1в. 1акого
дато}о вва)кати 25 березня 2018 року.

9' |1исьмов1 пов|домлення про проведення загальних збор1в 1овариства та проект порядку
денного надсилати кожному акц|онеру персонально, не п]зн1тпе н]эк за 30 дн1в до дати ]хпроведення - по1птото, 1пляхом направлення проотих лист|в.

23 кв|тня 2018 р. з порядком денним: |[ро п1дсумки ф1нансово - господарсько|
д|яльност! ?овариства за 1 квартал20|-8 року.

|{рийняте р|тшення: 3а п|дсумками ф|нансово - господарсько| д1яльност| 1овариства за 1квартал 2018 року роботу [1равл1ння 1овариства визнано задов1льното.

26 лилня 2018 р. з порядком денним: 11ро п|доумки ф|нансово - гос[{одарсько|
д|яльност1 ?овариства за { п|вр|ччя2078 року.

[{рийняте р|тшення: 3а п1дсумками ф|нансово - господарсько| д1яльност| |овариства
за 1 п|вр|нчя2013 року роботу |1равл1ння 1овариства визнано задов|льното.

14 листопада 2018 р. з порядком денним: [1ро п|дсумки ф|наноово - господарсько]
д1яльност| 1оваристваза9 м|сяц1в 2018 року.' прийняте р|тпення: _3а п|дсумками ф1нансово - господарсько| д|яльност| [овариства за
9 м1сяц|в 2018 року роботу |1равл|ння 1овариства визнано задов|льното.

5) опис основних характеристик систем внутр|пшнього контролю ! управл!ння
ри3иками ем!тента:

€истема внутр{тпнього контролто |овариства вкл}очас в себе вс| внутр1тпн| правила,
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поло)кення та процедури контрол}о' запровад>тсен1 кер|вництвом п1дприсмства для досягненняпоставлено| мети - забезпечення (в ме}ках моя<ливого) стаб|льного | ефективного
функц1онування п|дприемства' дотримання внутр|тпньогосподарсько] пол1тики, збе!е>кення та
рац1ональне використання акт:тв1в п1дприсмства, запоб]гання тпахрайства, вчасне виявлення
помилок, дотримання точност| ! повноти бухгалтероьких запис|в, своечасна п|дготовка
цостов1рно| ф1нансово| |нформац||. Ёагляд за веденням бухгалт"р",.'!' обл|ку та складанням
ф|нансово| зв|тност| [овариства зд|йснтос Рев1з|йна ком|с1я. Фйансова зв|тн1сть |овариства
складасться у в!дпов|дност| до Ёац1ональних поло){ень (стандарт1в) бухгалтероького обл|ку на
п|дстав1 фактинних обл|кових даних бухгалтерського обл|ку, . ур'*у,'нням необх|дних
коригувань, для забезпечення 11 в|дпов|дност| основним принциг{ам та як|сним
харектеристикам' як1 виставлятоться застосовно}о концептуально!о основото ф|нансовогозв1тування.

} зв1тному роц| Рев|з|йна ком1о|я провела перев|рку ф1нансово_господарсько| д|яльност|
|овариства за 2018 р|к. Бисновок за результатами перев|рки: Ф|нансова зв|тн|сть ?овариства за
2018 р1к складена у в|дпов1дност| до 3акону }кра|ни ''[{ро бу<галтерський обл{к ,' ф|"'""',узв|тн|оть в }кра|н1 1з зм|нами та доповненнями'' на п1дстав| фактииних обл|ков их даних | дас
правдиве | неуперел>тсене в|доброкення ф|нансового отану 1овариства станом на 31 .12.20|8
року.

Фкреме |1оложення про ''€истеми внутр|тпнього контрол}о
ем1тента'', яке б узагал}онтовало в соб| вс| заходи контролто, як|
господарсько| д|яльност1 та п1дходи управл|нського 1-(ерооналу до
|овариств] в|дсутне.

1 управл1ння ризиками
зд1йснтототься в процес|
управл|ння ризиками на

1овариство проводить анал|з строк|в виникнення актив1в | погатпення зобов,язань |
планус свото л1кв|дн|сть у залех(ност1 в!д он|куваних строк|в пога1]1ення в|дпов|дних ф1нансових1нструмент1в. Б|дпов|дно до план|в 1овариства, його потреби в об!гових ко1птах
задовольня}оться за рахунок надход}кення гро1пових котпт1в в1д операц1йно| д|яльност1.1овариство не залучае кредитн1 ресурси. Ёадход>кень в|д операц|йно!'д|яльност1 достатньо длясвоечаоного пога1пення зобов'язань. |овариство переважно розм|щус сво| гротшов1 коплти та |х
екв|валенти у великих банках з над|йното репутац|сто, як| знахо д,',"" в }йра|н1. 1{ер1вництво
зд|йснтое пост|йний мон|торинг ф|нансового стану установ' де розм|щен| гроштов1 кйти та ]х
екв1валенти. 1{редитний ризик пов'язаний з невиконанням банками сво]х зобов,язань та
обмех<усться сумо}о гро1пових коптт|в та |х екв|валент|в. ?овариство, в основному, зд!йснгое
операц|| т]льки з перев|реними | кредитоспроможними кл|снтами на внутр1тпньому ринку.Фкр!м того, кер|вництво проводить цодаткову процедуру мон|торингу ф1нансовот 1нффмаш1|
про кл1ент|в на щоквартальн1й основ|. 1нтп| ризики в|дстех<у}оться 1 анал|зутоться у йй"'*у
конкретному випадку.

}правл|ння кап|талом - [1ол|тика управл|ння кап|талом направлен а на забезпечення |
п|дтримання оптимально| структури кап|та!\у для скорочення загальних витрат на кап|тал, як|
виникатоть' та гнучкост1 у питан\1'ях доступу до ринк|в кап1талу. 1{ер|Бництво зд1йснтос
регулярний мон1торинг отруктури кап|талу | може вносити коригуванн{ у пол{тику та ц|л1
управл|ння кап1талом з урахуванням зм|н в операц|йному середовищ1, тенденц1ях ринку або
свос| стратег1| розвитку.

6) перел1к ос1б, як1 прямо або опосередковано € власниками значного (>107') пакета
акц!й ем1тента:

а) 1ФБ (АгРо-оРмс) е власником 90 162 4з9
становить 9 0,02229 1о^ в|д статутного кап|талу | овариства,

1птук простих |менних акц|й, що
ц1 акц|| е голосуточими;
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7) !нформац!я про буль-як1 обме>кення прав
(уиасник!в) на загальних зборах ем!тента:

Будь-яких обме:кень прав участ| та голосування
зборах ем|тента немас;

унаст1 та голосування акц!онер1в

акц|онер!в (унасник1в) на 3агальних

8) 11орядок призначення та зв1льнення посадових ос1б епл|тента:

|1ооадовими особами орган|в управл|ння [овариства с:

голова та члени наглядово| рали:
директор;
голова та члени рев|з|йно| ком|с||.

[о складу наглядово\ ради обиратоться акц|онери або особи, як| представлятоть !хнт

1нтереси (дал| - предотавники акц1онер|в), та/або незале>кн| директори, строком на три роки

'р'"''. б|льтп1стто голос|в акц!онер|в, як| зарееструвалися для уиаст| у загальних зборах та е

власниками голосуточих з цього питання акц|й.

[олова та секретар наглядово| ради 1овариства обиратоться членами наглядово| ради з !!
чиола простото б|льтш1стто голос|в в1д к1льк1оного складу наглядово| ради.

3агальн! збори 1овариства мо)куть лрийняти р|тпення про дострокове припинення

повноважень член1в наглядово1 ради та одночасне обрання нових член1в.

9лен наглядово] рад|4, обраний як представник акц|онера або групи акц1онер|в' мо)ке

бути зам|нений таким акц!онером або групото акц|онер1в у будь-який час.

Без р!тпення загапьних збор1в повноваження члена наглядово\ради припиня}оться:

1) за його бажанням за умови письмового пов|домлення про це 1овариства за два тижн1;

2) в раз1 немох{ливост1 виконання обов'язк|в члена наглядово| ради за станом здоров'я;

3) в раз| набрання законно] сили вироком чи р1тпенням суду, яким його засуд}кено до покарання,

що викл}очае мо)1(лив|сть виконання обов'язк|в члена наглядово| ради;
4) в раз1 смерт1, визнання його нед!сздатним, обмежено д|ездатним, безв1сно в|дсутн1м,

померлим;
5) у раз| отримання акц1онерним товариством письмового г|ов1домлення про зам1ну члена

н аглядово \ р ади, який е представником акц1 онера.

3 припиненням повнова)кень члена наглядово| ради одночасно припинясться д|я договору
(контракту), укладеного з ним.

-!{кщо к|льк|сть член|в наглядово\ ради, повновах{ення яких д|йсн|, становить мен1ше

половини !{ к|льк|сного складу, обраного в|дпов|дно до вимог закону заг{тльними зборами
товариства, товариство протягом трьох м|сяц|в мас скликати позачергов! загальн1 збори для
обрання ре1пти -тлен|в наглядово{ РаАи, а в раз! обраттъ*я 'тгтетт!в наггхядово1 ради шп1хом

кумулятивного голосування _ для обрання всього складу наглядово\ради товариства.

!о викл}очно| компетенц|| наглядово1 ради належить обрання та припинення

повнова}1{ень голови | член1в правл|ння [овариства, а тако}1{ лрийнят'гя р|тшення про

в|доторонення голови або члена правл|ння в|д зд|йснення повнова}1(ень та обрання особи, яка

тимчасово зд|йснтоватиме повноваження голови правл|ння;

Рев|з|йна ком|с|я обирасться загальними зборами 1шляхом кумулятивного голосування

строком на 3 (три) роки з .''.'' ф|зинних ос|б, як| ма1оть повну цив|льну д|сздатн|сть, та/або з

числа торидичних оо|б - акц|онер|в. 1{1льк|сний склад рев1з|йно| ком1с1| встановл}осться

загальними зборами.
9лен рев|з|йно| ком|с|] мо}ке бути в|дкликаний до зак|нчення терм|ну повноважень

рев|з|йно{ ком|с|] р|тшенням загальних збор|в акц|онер|в'

Без р1тшення загальних збор|в повнова}1{ення члена рев|з|йно| ком|с1| припиня}оться:.

1) за його бажанням за умови письмового пов1домлення про це наглядову раду за два тижн1;

2) в раз|неможливост| виконання обов'язк|в члена рев|з|йно| ком|с1| за станом здоров'я;
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3) в раз| набрання законно| сили вироком чи р!тпенням суду, яким його засуджено до покарання'

що виклто{1ас мо}1{лив|сть виконання обов'язк|в члена рев|з|йно{ ком|с||;
4) в раз! смерт|, визнання його нед|сздатним, обмехсено д|ездатним, безв|оно в|дсутн|м,
померлим.

Ёаглядова рада розглядас можлив|сть припинення повновах{ення члена рев|з|йно| ком1с|]
та виносить в|дпов|дне р|тпення на затвердя{ення найбли>тсчих загальних збор1в.

9ленами рев|з|йно! ком|с|| не можуть бути нлени правл1ння та наглядово| ради.
[олова та секретар рев!з|йно? ком|с|| обиратоться членами рев|з|йно| ком|с|| з ]х числа

просто}о б|льтп|отто голос|в в]д к|льк|сного складу рев!з1йно| ком!с||.

9) 11овнова}кення посадових ос!б ем!тента:
|1овноваясення наглядово| ради:
[олова наглядово\ ради орган|зовуе !1 роботу, скликас зас|дання наглядово! ради та

головус на них' в|дкривас загальн| збори, орган1зуе обрання секретаря загальних збор1в,

зд|йснтое |нтп1 повнова)!{ення) передбаиен| цим статутом та поло}|{енням про наглядову раду' а у
раз1 немо>кливост| виконання головото наглядово| ради сво|х повнова}!(ень його повнова)кення
зд|йснтое призначена ним особа або, в раз| немо:кливост| голови наглядово\ ради зд|йснити
призначення в|дпов|дно1 особи' один |з член]в наглядово\ ради за !{ р|тпенням.

,{о компетенц|| наглядово| ради нале)кить вир|тпення питань' передбанених чинним
законодавством }кра|ни та €татутом [овариства, а тако}к переданих для вир1тпення наглядово}о

радо}о загальними зборами.

{о виклтонно| компетенц|] наглядово] ради нале)кить:
1) затверл>кення в мех(ах свос| компетенц1] полох{ень' якими регул}ототься питання, пов'язан1 з

д|яльн|отто [овариства;
2) п1дготовка проекту та порядку денного загальних збор|в, прийняття р|тпення про дату !х
проведення та про вкл}очення пропозиц!й до порядку денного, кр|м скликання акц1онерами
позачергових заг'!тьних збор|в ;

3) прийняття р|тшення про проведення р|нних або позачергових загальних збор|в у випадках'
встановлених чинним законодавством }кра|ни;
4) прийняття р|тпення про прода>т< ран|тпе викуплених [овариством акц|й;
5) прийняття р|тшення про розм|щення ?овариотвом |нтпих ц|нних папер1в, кр|м акц1й;

6) лрийняття р|тпення про викуп розм|щених товариством |нтпих, кр|м акц1й, ц|нних папер1в;

7) затверлження ринково| вартост! майна у випадках, передбанених чинним законодавством
)/кра|ни;
8) обрання та припинення повнова)кень голови | член|в правл|ння !овариства;
9) затвердження умов цив!льно-правових або трудових договор1в (контракт|в), як|

укладатимуться з голово}о та членами правл|ння, встановлення розм1ру !х винагороди.
3атверАження умов цив|льно-правових або трулових договор!в (контракт|в), як1 укладатимуться
з головото та членами рев|з1йно| ком|с||, встановлення розм|ру }1 винагороди;
10) прийняття р|тпення про в|доторонення голови або члена правл!ння в|д зд|йснення
повновах{ень та обрання особи' яка тимчасово зд|йсн!оватиме повноваження голови правл1ння;

11) обранняталрит1инення повнова)кень голови 1 член|в 1нтпих орган|в [овариства;
|2) лрийняття р1плення про укладання правонин|в щодо в1дну>кення рухомого та нерухомого
майна ?овариства;
13) обрання ресстрац|йно| ком1с1|, за винятком випадк1в, встановлених чинним законодавством
}кра|ни;
14) визнане11|1я дати складення перел|ку ос|б, як| матоть право на отримання див|денд|в,
порядку та строк|в виплати див|денд|в у ме}1(ах граничного строку, визначеного чинним

1ъж#;;#;у;#ж#',.*'"" шерел|ку акц|онер|в, як! матот ь бутипов|домлен: про провсдення

загальних збор|в та ма}оть право на участь у загальних зборах в|дпов1дно до чинного
законодавства }кра|ни ;



16) прийняття р1тпення про участь 1овариства у промислово-ф|наноових групах та 1нтпих
об'еднаннях' про заснування ]нтпих !оридичних ос1б. [|рийняття р1-"".', про створення ф1л|й,представництв, в|дд!лень та |нтпих в|докремлених п1дрозд|л|в, що не ма}о.гь статусу торидивно|
особи | д|тоть на основ| 11оложень про них' як| затверАх(у{оться наглядово}о радо}о ?оварис.гва,
в тому числ| | за ме>ками }кра!ни, в установленому законодавством порядку.

|1рийняття р|тпень про вих|д 1овариства |з складу нлен|в, унаснйк|в або акц|онер1в 1нлпих
торидичних ос|б, промислово - ф|нансових груп та |нптих об'сднань.

|1рийняття р|шлень про реорган1зац1то припинення (злиття, присднання' под1л,
вид1лення, перетворення) та л|кв|дац|то ф|л1й, представництв' в|дд1лень та |нтпих в|докремлених
п|дрозд|л1в 1овариства' в тому числ! | за меясами }кра|ни, кр|м випадк|в, передбаие'''1 .''"''''
законодавством }кра|ни, обрання л|кв1дац!йно| ком|с||, затверд)кення порядку та строк|в
л|кв|дац1|, порядку передан1 майна 1 затверА>кення л|кв1дац1йного балансу ф1лй, ,'р.д"''""'ц.',,
в|дд1лень та |нтпих в|докремлених п|дрозд|л1в 1овариства, в тому числ| | за ме>камй }кра|ни.

|{рийняття р|тпень з ус|х питань д1яльност| ф|л1й, представництв, в|дд|лень та |нтпих
в|докремлених п|дрозд|л|в 1овариства, в тому числ| | за мех{ами }кра|ни, розгляд та
затвердя{ення поданих в|дпов]дними ком|с|ями з при11инення передавальних акт{в та |нштих
документ1в.
\7) вир1тпення питань, передбанених чинним законодавством }кра!ни, в раз1 злиття,
приеднання, под|лу, вид|лу або перетворення [овариства;
18) прийняття р|тшення про надання згоди на вчинення значних правочин1в якщо ринкова
варт|сть майна або послуг, 1!Ф € |х предметом' становить в|д 10 д' 25 й{дсотк1в вартост{актив|в
за да|1ими останньо| р|нно| ф|нансово| зв|тност| 1овариства;
19) визнанення ймов!рност! визнання ?овариства неплатоспромо}1{ним внасл1док лрийняття
ним на себе зобов'язань або |х виконання, у тому числ1 внасл|док виплати див|денд|в або
викупу акц|й;
20) лрийняття р|тпення про обрання (зам|ну) депозитарно| установи' яка нада€ 1овариству
додатков| послуги' затверд)кення умов договору' що укладатиметься з не}о' встановлення
розм1ру оплати й- послуг;
2|) надсилання оферти акц1онерам в|дпов|дно до чинного законодавства }кра!ни;
22) вир|тлення |нптих питань, що нале}кать до викл}очно? компетенц|| наглядово| ради зг|дно 1з
статутом 1овариства.

|1итання, що налея{ать до виклточно] компетенц1| наглядово| ради, не можуть бути
передан1 не}о для вир|тпення правл{ннто 1овариства. €татутом 1оварйства або за р1тпеннямзагальних збор1в на наглядову раду мо)(е покладатися виконання окремих функц1й, що
належать до компетенц|| загальних збор|в.

}кладання договор|в в]д |мен| 1овариства з головото та 1!ленами правл1ння 1оварис,!ва,
головото та членами рев1з1йно? ком|с1| 1овариства зд|йснгос голова наглядово| ради.

{о компетенц|| наглядово| ради тако)к нале)кить:
1) анал|з д1й щодо управл1ння 1овариством, виконання встановлених план|в та основних
напрям|в д1яльност1 1овариства;
2) затверл}кення правил процедури та |нтпих внутр1тпн|х документ|в ?овариства' визначення
орган{зац|йно| структури ?овариства;
3) розгляд зв|т1в та висновк1в, матер|ал|в перев1рок та внутр|тшн|х перев1рок' що проводяться
рев|з1йното ком1с|сго [овариства та зовн|тпн1м аудитором;
4) лрийняття р|штень про делегування окремих повноважень
об'сднанням' до складу яких входить ?овариство;

регул}овання д|яльност| ?овариства

5) винесення р|тпень про притягнення до майново| в|дпов|дальност1 посадових ос1б орган1в
управл|ння 1овариства;
6) створення, реорган|зац|я та л|кв|даш|я структурних п1дрозд|л1в, в|докремлених структурних
п|дрозд1л|в, ф|л|й та представництв 1овариства, затверд)кення !х €татут1вта |{оложень;
7) визнанення умов оплати прац1 посадових ос|б ?овариства' його структурних п|дрозд|л|в,
в|докремлених структурних п|дрозд1л|в, ф1л1й та представництв;
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8) визнанення загальних засал 1нформац]йно] пол1тики 1овариства. Бстановлення порядку
надання 1нформаш|| акц|онерам та особам, як| не е акц|онерами. Бизначення перел1ку
в|домостей, 11{Ф € конф|денш|йними, а також встановлення порядку доступу до конф1денц|йнот
|нформаш||. 3д|йснення контрол}о за розкриттям {нформац1т та реал{зац1ето 1нформац|йно|
пол|тики ?овариства;
9) лрийняття р|тпення про укладання правонин|в' щодо
передбанених чинним законодавотвом }кра!ни;
10) прийняття р|тпення про випуск обл|гац1й;
1 1) затверд}1{ення внутр|тпн|х документ|в 1овариства;
1 2) встановлення порядку прийому, реестрац|| та розгляду звернень та скарг акц|онер|в;
13) признанення орган|зац|йного ком|тету, голови, секретаря' робоно| презид||, .'.а',"'* збор1в
акц{онер|в;
14) визнанення умов та прийняття р1тпення про укладання договор|в щодо |нформац1йно -
орган|зац1йно| п|дготовки та проведення загальних збор|в акц1онер|в;
15) затвердження проекту порядку денного загальних збор|в та порядку денного загальних
збор|в, текоту 1нформац|йного пов|домлення акц1онер|в про скликання загальних збор1в
акц|онер|в;
16) затверлження проект|в р|тпень з питань порядку денного загальних збор1в акц|онер1в;
17)лрийняття р|тпення про порядок ознайомлення акц1онер|в з документами'пов'язаними
з порядком денним загальних збор|в;
18) визнанення особи' яка буде в!дпов|дальна за порядок ознайомлення акц|онер|в з
документами, пов'яза\1ими з порядком денним загальних збор|в;
19) затверд)кення зразка (форми | тексту) бтолетеня для голосування на зага.'1ьних зборах
акц|онер1в ?овариства;
20) визначення особи, яка мас засв|днити достов|рн|сть виготовлених бтолетен|в для
голосування на загальних зборах акц|онер|в;
21) формування тимчасово| л|чильно| ком1с||:
22) лрийняття р|тшення про зд|йснення перев|рки
1овариства рев|з1йного ком1с{сто в порядку п1дготовки
23) лрийняття р|тшення про вклточення пропозиц|й до
акц|онер|в;

яких с за|нтересован|сть, у випадках,

ф|нансово * господарсько| д|яльност|
до зага.]]ьних збор1в акц1онер|в;

проекту порядку денного загальних збор|в

24) лрийняття р|тшення про спос!б пов|домлення акц|онер|в щодо зм|н до порядку денного
загальних збор|в акц!онер!в ;

25) лрийняття р|тпення про спос|б доведення до в|дома акц1онер|в п|дсумк|в голосуван ня на
загальних зборах акц|онер1в
26) вир|тпення |нтпих питань та лрийняття |нтпих р|тпень, якщо вони не суперечать чинному
законодавству }кра|ни.
27) може утвор1овати пост|йн] чи тимчасов| ком1тети з числа ]1 член|в для вивчення 1 п|дготовки
питань' що нале}кать до компетенц]| наглядово1 ради.

|1овноваження директора:
!иректор е п|дзв|тним загальним зборам акц|онер|в | наглядов|й рад! 1овариства та

орган|зовуе виконання !х р|тпень.
[олова наглядово\ ради 1овариства уклада€ з директором трудовий догов|р (контракт).
!о компетенц|| директора нале)кить вир!тпення вс|х питань д|яльност| 1овариства, кр1м

тих, що в|днесен1 до викл1очно| компетенц|| загальних збор1в та наглядово| ради 1овариства.-
!о компетенц|| директора нале}кить:

- оперативне управл|ння 1овариством, орган|зац1я його виробнино-господарсько|, соц1ально| та
|нтпо| д|яльност|, забезпенення виконання завдань |овариства, передбачених його €татутом;
- виконання р1тпень заг€!^пьних збор|в, наглядово! ради та рев1з|йно] ком1с1] [овариства;
_ вч)овац}\(е\\\\яу вттробът:пцтво ътово{ те:<ъ:\к:д \ ттротрео:пвт+о{ те:*:+олог11;- орган|зац1я господарсько| д1яльноот|, ?1 ф|нансування, зовн|тпньоеконом|чно| д|яльност|.
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роботи з ц!нними паперами' участ1 1овариства в |нтпих об'сднаннях, придбання акц1й |нтпих
акц1онерних товариств тощо' ведення обл|ку та окладання зв|тност1;
- визначення орган|зац1йно| структури ?овариства, його структурних п|дрозд|л|в,
в|докремлених структурних п1дрозд!л|в, ф1л|й та представництв;
- призначення за погод)кенням 1з наглядово}о радото кер|вник|в структурних п|дрозд|л1в,
в1докремлених структурних п1дрозд|л|в, ф|л|й, представництв, створених |овариством,
вживання заход|в щодо виконання покладених на них завдань'
- визначення шовнова}кних представник1в 1овариства для унаст| у загальних зборах акц1онер1в
(унасник|в) п|дприсмств, акц|ями (настками, паями) яких волод|е !овариство;
- попередне обговорення питань' що п1длягатоть розгляду на загальних зборах акц|онер|в
?овариотва, п|дготовка у зв'язку з цим в1дпов|дних матер1ал|в, орган|зац|я виконання р1тпень
загальних збор|в акц|онер|в ?овариства;
- забезпечення додержання 1овариством, його структурними п|дрозд1лами, в1докремленими
структурними п|дрозд|лами, ф|л|ями | предотавництвами законодавотва }кра|ни;
- розробка 1 затверАх<ення за г{огод)кенням |з наглядово}о радо!о 1птатного розкладу прац|вник|в
1овариства' визначення посадових оклад1в, тариф|в' ставок' форми 1 системи оплати прац|
прац1вник|в 1овариства, його структурних п1дрозд]л]в, в|докремлених структурних п1дрозд|л]в,
ф1л{й та представництв та 1нтпих ос|б, що залуча}оться до роботи в ньому зг1дно з
законодавством }кра|ни ;- затвердження г{равил внутр|тпнього трудового розпорядку та посадових 1нструкц|й
1овариства, його структурних п1дрозд1л|в, в!докремлених структурних п1дрозд1л|в, ф1л|й та
представництв;
- затвердження |нструкц1й та |нтпих документ|в 1овариства в ме)ках свос| компетенц1{;
- розгляд матер1ал|в рев|з1й | перев1рок' а також зв|т|в кер1вник|в структурних п1дрозд|л1в,
в|докремлених структурних п|дрозд|л1в, ф|л|й, представництв, створених 1овариством,
прийняття в|дпов1дних р|тпень;
- затвердження зв|т|в про ф|нансово - гооподарську д|яльн|сть структурних п1дрозд|л1в,
в|докремлених структурних п|дрозд|л|в, ф1л1й та представництв 1овариства та висновк1в
рев|з1йно| ком|с|| щодо !! д|яльност|;
- орган|зац|я ведення бухгалтерського обл1ку та зв|тност| 1овариотва;
- п|дготовка р1нного зв|ту | балансу ?овариства;
- забезпечення проведення аудиторсько| перев1рки д|яльност1 1овариства в1дпов|дно до вимог
чинного законодавства }кра|ни;
- притягнення до матер1ально| в!дпов|дальност| прац|вник|в ?овариства;
- орган|зац|я виконання виробничих програм, догов|рних та |нтпих зобов'язань, що взят|
|овариством;
- розробка та затвердження поточних ф|нансово-господарських план|в | оперативних завдань
1овариства та забезпечення !х реал|зац1|;
- орган!зац|я матер|ально-техн1чного забезпечення д|яльност| 1овариства;
- подання наглядов1й рад| пропозиц|й щодо розм1ру 1 порядку використання представницьких
витрат, в тому чиол| за безгот|вковими розрахунками 1 за гот|вку;
- укладання та виконання колективного договору. |1ризнанення та в|дкликання оо|б, як| беруть
участь у колективних переговорах як представники правл|ння' за погод)кенням з наглядово|
радо}о;
- за погод)кенням з наглядово| радото, вир1тпення питань щодо використання ко1пт1в на
оздоровлення' надання матер|ально| допомоги, додаткових п1льг, оплату за навчання в уябових
закладах' на курсах удосконалення' перепроф1л1овання' проведення 6лагод|йних акц1й, науково-
досл1дницьку д1яльн|сть, заохочення до овят | тов1лейних дат;
- орган1зац|я реал1зац1| (збуту) продукц||, вироблено| 1овариством, у тому числ1 роб|т та послуг;
- орган|зац|я торидичного' економ|чного, бухгалтерського та |нформац|йного забезпечення
д1яльност1 1овариства;
- забезпечення [овариства квал|ф|коваъ1ими кадрами, вир|тпення питань добробуту, п|дготовки

10



/

та п1двищення квал1ф|кац|] калр1в 1овариства;

- за погодя{енням ' "'.,'д'"о| радого, встановлення форм 1 оистем оплати прац1' в тому числ1

встановлення показник!в, розм|р1в та строк|в прем|говання прац|вник|в [овариства;

- впровад}кення нових прогресивних форм ] метоц1в господартовання' створення орган1зац1иних

| економ|чних }ъ4ов для високопродуктивно! праш| в 1овариств1;

- створенн я для прац!вник|в нормальних, безпенних й сприятливих умов для роботи в

!овариств|;
- орган!заш|я виконання еколог1чних програм;

- виконання !нтших обов'язк1в з забезпечення нормально| д|яльност1 [овариотва та вир11пення

|нтпих питань д1яльност| [овариств&, 00{Ф не суперечатьчиному законодавству }кра|ни'

{иректор 1овариства в ме)ках свос] компетенц|т ш1ас право без дов|реност| (доручення)

д|ятш "]й |мЁн1 [овариства' в тому числ| представляти 1нтереси [овариства, вчиняти

правочини в|д |мен1 [овариства, видавати 11акази та давы[и розпорядження, обов'язков1 для

виконання вс1ма прац1вниками '|'овариства, а також зд1йснговати в|д 1мен| [овариства вс| 1нтш|

торидинн|тафактиин|д|]якнатеритор|!}кра|нитак1за[тмеэками.

!иректор [овариства: 
' ]прят.т'тстРо\'1 оп1 эобничо-господароьку'

1) 3д|йснтос оперативне управл|ння 1овариством' орган1зовус иого ви1

соц|альну та |нплу д1",{,й',, забезпенус виконання мети 1овариства, передбанено] цим

€татутом, р|шленнйи загальних збор|в акц|онер!в та наглядово] ради 1овариства'

2) вйконуЁ так| функц|| | обов'язки щодо орган|зац|] та забезшечення д|яльност! [овариства:

- виконус р|т''е*'н" загальних збор|в, наглядово| ради, правл|ння та рев1з|йно| ком1с1|;

_ орган!зовуе впровад}кення у виробництво ново| техн|ки й прогресивно| технолог|];

- орган|зовус ,'.'"'"''" *'р'б"'*'* програм' догов!рних та |нтпих зобов'язань' взятих

]Ёж!}Ё .'..''*арську д|яльн|оть, ф|нансув а|1ня, ведення обл1ку та€кладан11я^ зв1тнюст|,

зовн|тпньоеконом]чну 
- 

д|яльн|сть, роботу з ц|нними паперами' участь 1овариства в 1н1пих

об'сднаннях, придбання акц|й |нтпих акц|онерних товариств тощо;

- вир!тпус питання кер|вництва роботото структурних п|дрозд|л1в, в|докремлених структурних

п|дрозд1л1в, ф1л|й, представництв' створених 1овариством, забезпечуе виконання покладених на

них завдань;
- забезпечус додер}|(ання [овариством, його структурними п|дрозд|лами, в1докремленими

"'ру*'ур'{ми 
п|дрЁзд!лами, ф'.1ич" '' "|-:1:1*т*:* ^111::.:|*"1"-1 '.,""",- -: -_^^- 

. .

- розгляда€ матер1али рев1з1и т перев|рок, зв|ти кер|вник!в структурних п1дрозд1л1в'

в1докремлених .'ру.'ур"'* п|дрозд|л|в, ф1л1й та представництв' створених [овариотвом'

приймас в|дпов|дн| р|тшення;
- забезпенус надання р|нного зв1ту | балансу [овариства;

- виносить р|птення про притягнення до матер|ашьно| в]дпов|дальност! праш|вник|в [овариства;

- укладае ,'р','.'",', ,' Ёу'у до 10 в|дсоткБ вартост1 актив|в [овариства за даними останньо]

р1нно| ф|наноово] зв|тноот| 1овариств?: 
-- викл}очно на п1дстав1 в1дпов1дного р|тпення наглядово| ради [овариства' укладас правочини на

оуму, *' .'.р",'йус 10 в|дсотк|в ,ар'ос,1 актив|в [овариства за да*1ими оотанньо| р1нно|

ф!нансово| зв]тност| 1овариства;
_ укладае прав0чини щодо рухомого та нерухомого майна [овариства (незалежно в|д суми

,'р'"'.'"'у) виклгонно на п|дотав1 в|дпов1дного р|тпення наглядово| ради 1овариства;

- ор.ан|зовуе матер|ально-техн].чне забезпечення д1яльност1 [овариотва;

- оргав!зовуе реал\зацтъо (зб)т) тгродуъст:|\, втаробттеъто{ 1овартлство\{' у то\1у чисп| роб|т та

:""'#;",*ус }оридичне, економ1нне, бухгалтерське та |нформац|йне забезпечення д|яльност1

!овариства; 
'пР я|714\л|4 кап1]ами' | добору' п1дготовки та

- .'б-,.'-.'ус [овариотво квш1|ф!кованими кадрами, вир11пус питання

п|двищення квал|ф|каш|| т<адр|в [овариства;

11.
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- орган1зовуе проведе ння ау диторських перев|рок д]яльност! ?овариства;- створто€ для прац1вник|в нормальн1, б"зй,"| й с||риятлив| умови для роботи;- орган|зову€ виконання еколог|чних програм; 
''|^|!|!\]5' }ш10ви для

- вживас д|св| заходи щодо л1кв1дай1т .'о'р.'*'ност| 1овариства до бтоджету' з виплати
;Ё3!:ж;;т:"#:]}"']'.''' пога1шення проотронено| деб|торсько| та кредиторсько?
- д|с в1д 1мен| ?овариства 1 представляе його 1нтереси у вс|х в|тчизняних 1 закордонних,вкл}оча}очи судов1, п1дприсмствах, орган1зац1ях, установах;- представляе ?овариство в його в|дносинах. ;*й'.,, }оридичними особами' веде переговори та
#;#:|й"*1"н.##;#].*- |?;,::.н;;""у- 

.'.'''я протоко,;" ...;д''|-'йр!",;.,,',
_ розробляе' вносить зм1ни '' '''*"рджус 1штатний розклад аларату управл|ння ?овариства,визначас посадов! оклади' тарифи' 

'''".", форми | системи 
'.'''', прац! прац1вник|в1овариства та |нптих ос|б, що '#у,'.'"ся до роботи в ньому, зг1дно з законодавством }кра|ни;- наймас та зв|льняе прац|вник|в т'*'р).!!й"_'^,',..тор!в та бухгалтер1в струк1.урнихп1дрозд1л|в' в|докремлених структурних п1дрозд1л]в, ой,, 

- 
ф..'','ицтв' створених?овариством' вживас до них заходи заохочення та наклада€ стягнення в{дпов|дно до чинногоз аконодав ств а )/кра!ни, €татуту та внутр|тп-н1х докумен.;" т'"'рй"щ 

^'

- затверд}кус 1нструкц|| та 1нтп1 докрленти ?овар".|,' в межах свое| компетенц!|;- наймае | зв1льняе прац|вник|в 1овариства у в1дпов|дност| з трудо"]' .'.'"одавотвом' вживаедо них заходи заохоченн я та дисципл1нарно/о 
"''.* 

-"",, передбанен1 законодавством;
;й#н#';т;#;;;:".'' видас нак€ви, розпоряд}к..,"" 1 дас вказ1вки, обов,язков1 для вс|х
- п|дписус вс| ф1нансов| документи' в|дкривае у банк1вських установах розрахунков| 1 1нтш!рахунки, закл}очас в1д 1мен1 ?овариств аугоди;
- п!дписус (видас) дов1реност1, в!ому числ{ з правом передоручення, п!дписуе (укладае) буд"-як1 договори (контр,^1", у''ди. правочини тощо), в тому числ1 пос.гавки' оренди' застави(|потенн1 логовори1, ,]др"ду, куп|вл|-пр'.,*у, {|/д'',] л'.'*'рй ''';''*;, та п|дписус |нтш1документи в|д 1мен] 1овариства, р;-.""" Ё,] уклацання (видану) яких, прийнятоуповноваженим органом ?овариства в межах його компетенц1| в|дпо!;дно до цього €татуту;
;:жжж'ъ::н:}';*;:,'*ивно-техн1чн] |нструкц1| по питаннях техн|ки 6...,".',
- визначас склад та обсяг 1нформац||, *9 с комерц{йното чи |нтпото таемницето ?овариства,
#;т;';"#:.;'.збеРех'ен"" .'*'р,|йно| таемниц1 '' .''?й""ц;и,''т 1нформац|| л:ро
- п1дписус в|д ]мен1 правл1ння колективний догов1р, зм!ни та доповнення до нього;
;л;*:";тн#;жш';#;чн1 ?оварист'"й;;;"н1 д'|, ,,.г"._"/!еречать цьому €татуту
- вир1птус 1нпт1 питання д1яльно'п т*'р'.'"' та зд1йснтос |нтп1 повнов',кення, як1 необх|дн1для забезпечення нормально| роботи ?оЁарис'в', 

'й'"'ен1 €татутом, |н1пими нормативнимидокументами [овариства та д1точим законодавством }кра|ни.

[[овноваження Рев1з|йно| ком|с1|:
|{ерев1рки ф1нансово_господарсько| д1яльност| правл1чн.1, структурних п]дрозд]л1в, ф1л|й,представництв' створених ?овариством, проводяться рев|з1й'''Б .'й;.;.. за дорученням

!?;#щ *}1 ###]] :;# н;;:*?"*'."у,, '1 
! 

" 
; ц; '''"' 'о 

. ,.в им о гу айц| он ер | в,
[{ри зд|йсненн| контролто за ф1нансово-господарськото д1яльн1стто правл1ння

;;нжих 
п|дрозд1л1в' ф1л1й, представництв, створених ?овариством, рев|з!йна ком]с1я

:1^#:жъ':й;" повноту даних, як| м|стяться у ф|нансов1й зв]тност1 ?овариства за
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2) в|дпов|дн|сть ведення брсгаттерського' податкового' статистичного обл|ку та зв|тностт

в|дпов|днип4 нормативним доку]\1ентам;

3) свосчасн1сть | правильн|сть в|добра>кення у б1о<галтерському обл1ку вс1х ф1нансових
операш|й в|дпов|дно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання кер|вництвом структурних п|дрозд|л|в, ф|л|й, представництв наданих ]м

повнова)кень щодо розг{оряд}кення майном [овариства, структурних п|дрозд1л|в, ф1л|й,
представництв, укладання правонин|в та проведення ф|нансових операц|й в1д 1мен| [овариства,
структурних п1дрозд|л1в, ф|л|й, представництв;

5) своенасн|сть та правильн1сть зд|йснення розрахунк|в за зобов'язаннями 1овариства;

6) збер|гання гро1пових котпт]в та матер|альних ц|нностей;

7) використання котшт]в резервного та 1нтпих фонд|в [овариства;
8) правильн|сть нарахування та виплати див|денд1в;

9) лотримання порядку оплати акц|й [овариотва;

10) ф1нансовий стан [овариства, р1вень його платоспромо>т<ност!, л|кв|дност1 актив|в,

сп|вв|днотпення власних та позичкових котпт|в;

Рев|з|йна ком|о!я 1овариства зд|йснгое |нтш| функц1| та виконус |нтп] д||, як| необх|дн| для
забезпечення нормально| роботи 1овариства, зг|дно з чинним законодавством.

Рев1з1йна ком|с|я в|дпов|дно до покладених на не| завдань зд|йснтос планов| та

позапланов| перев|рки ф|нансово-господароько| д1яльност| 1овариства, його структурних
п1дрозд|л|в, ф|л|й, представництв.

3а п|дсумками перев1рки ф1нансово-господарськот д1яльност| 1овариства за

результатами ф!нансового року рев|з|йна ком|с|я готус висновок, в якому м1отиться 1нформац|я:

- п|дтвердя<ення доотов|рноот| та повноти даних ф1нансово] зв|тност1 за в|дпов|дний пер|од;

- факти пору1шення законодавства п|д час провадх{ення ф|нансово-господарсько| д1яльност|, а

такох{ встановленого порядку ведення бухгалтерського обл|ку та подання зв!тност!.

Без висновку рев|з|йно] ком|с1| загальн| збори не матоть права затверд)кувати р1нний зв|т

та баланс 1овариства.

Рев|з1йна ком|с|я вир!тпус питання, пов'язан|

роботи на сво]х зас1даннях. 3ас|дання проводяться
шерев|рок та за ]хн|ми результатами.

г{роведенням перев1рок та орган1зац1с}о
необх|дн|ст}о) а тако}|( перед початком

1з

за

Рев|з|йна ком|с|я с правомочното приймати р|тпення. якщо в зас1данн1 беруть участь не мен1ше

половини ]1 член1в. Р|тшення рев|з!йно| ком|с|| ввах{асться прийнятим, якщо за нього

проголооувало б!льтше половини член1в рев|з1йно| ком!с||, як1 беруть участь у зас|данн|. |1ри

р|вн|й к|лькост| голоо|в, голос голови рев|з|йно| ком|с|| !овариства с вир|тпальним.

|1|д час зас|дання рев|з|йно| ком|с!|, секретар рев|з1йно| ком|с|] веде протокол, який
п!дписуеться голово}о та секретарем рев|з1йно] ком!с!].
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Рев1з]йна ком1с!я допов1дае пронаглядов1й рад1 ?овариства. результати проведених нето перев1рок альним

!
|

зборам !

Б|д ?овариства: {ирекЁ6р

[{рА? <|[епет]вський
цукровий комб|нат>

}"";::'"]^:.".:::1о 
н.з ст40_] 3акону !кра}ни к-[!ро ц!нн| па

#::::, :' ::::|.] 1" ф ! р ма к € в ! тй"; -;;;;,,'' Ё * #атч

{иректор пАФ

к€в|тлана-аудит>>

ж;ъ##"":"'".:",::']хмку.'."'"й;;;;;.'##;;#у$##
!нформац!то, за3начену у

комб|нат> за 2018 р!к.

Б!д Аудиторсько|

ф1рми:

€м1лянець

удиторською ф!рмо:о -

Б!лик €.Б'
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