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2.5. Голова та члени Правління є посадовими особами органів Товариства, які повинні 
діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Стату-
ту та внутрішніх документів Товариства.  

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВЛІННЯ Й ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ  
 

3.1. Правління має наступні повноваження і функції: 
1) керує поточною діяльністю Товариства; 
2) розробляє інвестиційну, облікову, фінансово-кредитну та іншу політику, стратегії, 

процедури, інвестиційні програми, бізнес-плани Товариства та подає їх на затвердження 
Наглядовій раді Товариства; 

3) розробляє інвестиційні програми, річні та квартальні бюджети Товариства  та подає 
їх на затвердження Наглядовій раді Товариства; 

4) готує щоквартальні звіти та звітує перед Наглядовою радою щодо фінансово-
господарського стану Товариства, дотримання Товариством затверджених політик, 
виконання бізнес-плану, бюджетів та інвестиційних програм Товариства; 

5) здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів чи Наглядової 
ради Товариства. 
 До компетенції Правління відносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, 
крiм тих, якi дiючим законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до 
компетенцiї iншого органу Товариства. 

3.2. Голова Правління Товариства має наступні повноваження і функції: 
1) здійснює керівництво поточними справами Товариства; 
2) без довіреності здійснює юридичні дії від імені Товариства, відповідно до рішень 

Правління, в т.ч. представляє Товариство у відносинах з усіма без винятку органами держа-
вної влади та місцевого самоврядування України та інших держав, підприємствами, устано-
вами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними 
особами в Україні та за її межами; 

3) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства 
будь-які договори (угоди), в т.ч. зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо змісту 
та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом та внутрішніми документами 
Товариства; 

4) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами То-
вариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства; 

5) надає на підставі довіреності право юридичним та фізичним особам  здійснювати, в 
межах вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, дії від імені Товариства, 
укладати договори від імені Товариства; 

6) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання 
їх до складу Правління; 

7) організує роботу Правління, забезпечує скликання засідань Правління та головує 
на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; 

8) забезпечує виконання рішень Правління всіма структурними підрозділами, служба-
ми і працівниками Товариства; 

9) керує роботою з складання річного звіту і балансу Товариства; 
10) організує роботу Правління з виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ра-

ди, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;  
11) забезпечує пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних 

осіб та позовних заяв; 
12) підписує з боку Товариства колективний договір; 
13) організує забезпечення належних умов збереження майна Товариства і його раці-

онального і дбайливого використання; 
14) затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, які регулюють 

поточну господарську діяльність Товариства, за винятком внутрішніх нормативних докумен-
тів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради То-
вариства; 

15) приймає участь у розробці та затверджує поточні фінансово-господарські плани та 
оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; 
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16) видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній 
режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозді-
лами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками дочірніх підприємств, фі-
лій, представництв та відокремлених підрозділів; 

17) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу та зві-
льняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає 
(конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає 
будь-які інші кадрові рішення (в т.ч. стосовно переведення) щодо працівників Товариства;  

18) затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції директорів з напрям-
ку діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозді-
лів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління, та організаційні структури підрозді-
лів Товариства; 

19) забезпечує створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Това-
риства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; 

20) у разі необхідності, створює робочі групи та комісії Товариства; призначає персо-
нальний склад таких робочих груп та комісій; визначає порядок їх діяльності та делегує їм 
відповідні повноваження; 

21) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовує 
документообіг Товариства; 

22) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з 
чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у т.ч. за доручен-
ням Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства. 

3.3. Питання діяльності Товариства, які не передбачені цим Положенням, відносяться 
до компетенції Правління Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних 
зборів чи Наглядової ради Товариства. 

3.4. Кількісний склад Правління та його компетенцію може бути змінено за рішенням 
Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та 
цього Положення. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 
 

4.1. Голова Правління може делегувати частину своїх повноважень окремим посадо-
вим особам Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) та/або надання довіре-
ності.  

4.2. У довіреності повинно бути зазначено: 
1) дата видачі довіреності;  
2) дані посадової особи, якій надаються повноваження: посада, прізвище, ім'я та по 

батькові, паспортні дані, адреса місця проживання; 
3) зміст і межі повноважень, які надаються за довіреністю; 
4) термін дії довіреності. 
Довіреність повинна бути зареєстрована. Під час реєстрації довіреності їй присвою-

ється номер, який фіксується в спеціальному журналі та проставляється на довіреності. 
 

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ 
 

5.1. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством Укра-
їни, Статутом, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Пра-
вління. 

5.2. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно 
до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства; вчиняти правочини від імені 
Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності; вида-
вати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Това-
риства. 

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та ви-
рішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винят-
ком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших орга-
нів Товариства. 
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5.3. Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може 
бути надано іншим членам Правління спільним рішенням Правління та Наглядової ради. 

Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі довіре-
ності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов'язків Го-
лови Правління в разі тимчасової відсутності Голови Правління. 

5.4. Члени Правління мають право:  
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну 

для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;  
2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати пи-

тання поточної діяльності Товариства;  
3) діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління, або 

наказу; 
4) вимагати скликання засідання Правління Товариства;  
5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встано-

влюється відповідним контрактом, укладеним кожним із них з Товариством; 
6) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку 

денного на засіданні Правління Товариства;  
7) вимагати скликання засідання Наглядової ради;  
8) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, в 

тому числі за запрошенням осіб, які скликають збори, а за наявності відповідного рішення 
Наглядової ради – також головувати на них; 

9) ініціювати прийняття Правлінням рішення про звернення до Наглядової ради з ви-
могою щодо скликання позачергових Загальних зборів, проведення Ревізійною комісією спе-
ціальних перевірок діяльності Товариства, скликання засідань Ревізійної комісії. 

5.5. Члени Правління зобов'язані:  
1) особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Правління не можуть пере-

давати власні повноваження іншим особам;  
2) при здійсненні повноважень члена Правління дотримуватись вимог чинного законо-

давства, положень Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; 
3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлін-

ням Товариства, в т.ч. доручення, вказівки і розпорядження, винесені Головою Правління 
Товариства; 

4) особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти секретаря 
Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причин;  

5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;  
6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, 

безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну 
та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Прав-
ління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у сво-
їх інтересах або в інтересах третіх осіб;  

7) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні Товарист-
вом будь-якого правочину; 

8) надавати Товариству інформацію, яка відповідно до нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковою для розкриття у ре-
гулярній  та особливій інформації та інформації про випуск цінних паперів Товариства, пові-
домляти про зміни, що сталися в зазначеній інформації; 

9) завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовле-
ними до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необ-
хідності, отримувати консультації фахівців тощо;  

10) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Прав-
лінню, аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 
Товариства відповідно до своєї компетенції. 

5.6. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані 
Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Правління, 
які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосу-
ванні. 

У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідаль-
ність перед Товариством є солідарною. 
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5.7. Члени Правління, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідаль-
ність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не 
встановлені чинним законодавством України або контрактом, укладеним з кожним членом 
Правління. 

5.8. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами 
чинного законодавства України. 

 

6. СКЛАД ПРАВЛІННЯ 
 

6.1. Кількісний склад Правління становить 9 осіб. До складу Правління входять Голова 
Правління та члени Правління.  

6.2. Обрання та припинення повноважень Голови Правління і членів Правління здійс-
нюється  за рішенням Наглядової ради Товариства. Головою Правління та членом Правління 
може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. 

6.3. Члени Правління не можуть бути одночасно членами Наглядової ради або Реві-
зійної комісії Товариства. 

6.4. Головою та членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним зако-
нодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських това-
риств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центра-
льних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовос-
лужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх 
справ, державні службовці.  

6.5. Головою та членами Правління не можуть бути особи, яким суд заборонив займа-
тися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які 
мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, 
не можуть бути Головою та членами Правління.  

 

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ 
 

7.1. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк. Повноваження 
Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання рішенням Наглядової ради і продов-
жуються до моменту припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства. 

У разі припинення повноважень Голови або члена Правління Наглядова рада обирає 
нового Голову або члена Правління у порядку, визначеному Статутом Товариства та цим 
Положенням.  

7.2. Після обрання з Головою та кожним членом Правління укладається контракт, у 
якому передбачається порядок роботи, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та 
порядок виплати винагороди тощо.  

Від імені Товариства контракт з Головою та кожним членом Правління підписує Голо-
ва Наглядової ради. Дія контракту з Головою або членом Правління припиняється у разі при-
пинення його повноважень. 

7.3. Загальний термін перебування на посадах Голови Правління та членів Правління 
не обмежується. 

7.4. У разі, якщо в процесі роботи Правління кількість його членів стає менше 2/3 від 
повного складу, Наглядова рада протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової 
ради для обрання нових членів Правління. 

7.5. Повноваження Голови та члена Правління Товариства припиняються у випадках, 
визначених чинним законодавством, цим Положенням та контрактом, що укладається з Го-
ловою та кожним членом Правління. 

Підставами припинення повноважень Голови та члена Правління можуть бути: 
1) власне бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тиж-

ні; 
2) неможливість виконання обов'язків Голови або члена Правління за станом здоро-

в'я; 
3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до пока-

рання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління; 
4) смерть, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, по-

мерлим.  
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8. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ 
 

8.1. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку, передба-
ченому Статутом Товариства та цим Положенням.  

8.2. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління 
Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропо-
зицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів 
Правління. 

8.3. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подаєть-
ся  Наглядовій раді Товариства. Пропозиція подається в письмовій формі і підписується осо-
бою, що її вносить, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові цієї особи.  

8.4. Пропозиція повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата про згоду 
на обрання Головою/членом Правління, яка повинна містити таку інформацію: 

1) прізвище, ім'я, по батькові; 
2) рік народження; 
3) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства; 
4) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація); 
5) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у 

юридичних особах; 
6) загальний стаж роботи; 
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, 

займана посада); 
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; 
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною 

діяльністю; 
10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Правління якого він 

обирається; 
11) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата. 
8.5. Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю 

голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного 
розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ра-
ди має право вирішального голосу.  

 

9. РОБОЧІ ОРГАНИ ПРАВЛІННЯ 
 

9.1. Робочими органами Правління є: 
- Голова Правління; 
- секретар Правління. 
9.2. Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань 

Правління та головує на них.  
9.3. На період тимчасової відсутності Голови Правління Наглядова рада призначає 

виконуючого обов'язки Голови Правління. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки 
Голови Правління за його відсутності, має повноваження Голови Правління, передбачені за-
конодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі діє без дові-
реності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та 
організаціях.  

9.4. Секретар Правління призначається Правлінням. Секретар Правління може не бу-
ти членом Правління. Функції секретаря Правління виконує особа, за яку проголосувала бі-
льшість присутніх на засіданні членів Правління. В межах наданих йому повноважень секре-
тар Правління: 

1) за дорученням Голови Правління здійснює необхідні дії з підготовки, скликання та 
проведення засідання Правління, в т.ч. повідомляє всіх членів Правління про проведення 
засідання Правління; 

2) надає інформацію про порядок денний та матеріали, які необхідні для підготовки до 
засідання Правління; 

3) веде та підписує протоколи засідань Правління, в т.ч. засвідчує копії протоколів; 
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4) видає та підписує витяги з протоколів засідань Правління, в т.ч. засвідчує їх копії; 
5) забезпечує зберігання документації Правління, в т.ч. протоколів засідань Правлін-

ня, бюлетенів для голосування, запитів, листів та інших документів і матеріалів, що надава-
лися під час підготовки та проведення засідання Правління; 

6) за дорученням Правління інформує структурні підрозділи та працівників Товариства 
про рішення, прийняті Правлінням. 

У разі тимчасової відсутності секретаря Правління або у разі неможливості виконання 
ним своїх обов'язків його функції виконує інша особа, яка призначається Правлінням на по-
чатку засідання. 

 

10. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ 
 

10.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться не рідше 
одного разу на місяць. 

10.2. Засідання Правління може проводитися у формі: 
1) спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань 

порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності); 
2) письмового опитування. 
Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі спільної присут-

ності проводиться відкритим способом (підняттям рук).  
Голосування з питань порядку денного засідання Правління у формі письмового опи-

тування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  
10.3. Голова Правління визначає форму проведення засідання (спільна присутність 

або письмове опитування) та місце, дату та час проведення засідання Правління. 
10.4. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого упов-

новаженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудо-
вого колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства. 

У засіданнях Правління можуть брати участь запрошені особи. На засідання Правлін-
ня, зокрема, можуть бути запрошені члени Ревізійної комісії, особи, які готували інформацію 
та матеріали з питань порядку денного засідання, співробітники Товариства, інші особи, пе-
релік яких визначається Головою Правління. 

Запрошені особи, які беруть участь в засіданні Правління, можуть доповідати з питань 
порядку денного засідання Правління, виступати в дебатах, вносити пропозиції, робити за-
уваження щодо матеріалів, які обговорюються, надавати довідки з питань порядку денного 
засідання Правління. 

Запрошені особи не мають права голосу при прийнятті рішень з питань порядку ден-
ного. 

10.5. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління або на вимо-
гу: 

1) члена Правління; 
2) Наглядової ради Товариства; 
3) Ревізійної комісії Товариства; 
4) керівників структурних підрозділів Товариства. 
У випадку, передбаченому п.9.3. цього Положення, повноваження щодо організації  

робіт з підготовки та проведення засідань Правління має особа, на яку тимчасово поклада-
ються обов’язки Голови Правління.  

10.6. Вимога про скликання засідання Правління складається у письмовій формі і по-
дається безпосередньо Голові Правління.   

Вимога про скликання засідання Правління повинна містити: 
1) прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, що її вносить; 
2) підстави для скликання засідання Правління; 
3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного. 
Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.  
10.7. Засідання Правління повинно бути скликано не пізніше ніж через десять робочих 

днів після отримання Головою Правління відповідної вимоги. 
10.8. Порядок денний засідання Правління формується секретарем Правління та по-

годжується з Головою Правління. 
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10.9. Про проведення засідання Правління Голова та члени Правління повідомляють-
ся секретарем Правління шляхом надсилання повідомлення електронною поштою. 

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засі-
дання та його порядок денний. До повідомлення додаються: 

- матеріали, які необхідні членам Правління для підготовки до засідання; 
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Правління у формі письмо-

вого опитування.  
Бюлетень для голосування повинен містити: 
1) повне найменування Товариства; 
2) дату проведення засідання Правління; 
3) питання, винесене на голосування, та проект рішення з цього питання; 
4) варіанти голосування за кожен проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний членом Правління і в разі 

відсутності такого підпису вважається недійсним. 
10.10. Ініціатори скликання засідання Правління та запрошені особи повідомляються 

про його проведення у порядку, передбаченому п.10.9. цього Положення. 
10.11. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не 

менше 2/3 від повного складу членів Правління.  
Засідання Правління буде вважатися  неправомочним, якщо на ньому відсутній Голо-

ва Правління або особа, яка виконує його обов’язки. 
10.12. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління. 

Кожен член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під 
час прийняття рішень, Голова Правління має право вирішального голосу.  

10.13. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до по-
рядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує 
проти розгляду цих питань.  

10.14. Під час засідання Правління секретар Правління веде протокол. Протокол засі-
дання Правління оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі 
засідання Правління зазначаються: 

1) повне найменування Товариства; 
2) місце та дата проведення засідання; 
3) перелік осіб, які були присутні на засіданні; 
4) головуючий та секретар засідання;  
5) наявність кворуму; 
6) питання порядку денного; 
7) зміст прийнятих рішень; 
8) підсумки голосування з кожного питання. 
Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та секретарем 

Правління. 
Голова засідання та секретар несуть відповідальність за достовірність відомостей, 

внесених до протоколу. 
10.15. У разі проведення засідання Правління у формі письмового опитування члени 

Правління зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голо-
сування безпосередньо до секретаря Правління. У цьому випадку рішення вважаються при-
йнятими, якщо за їх прийняття висловилась проста більшість членів Правління.  

За підсумками письмового опитування секретар оформляє протокол. Протокол засі-
дання Правління, проведеного у формі письмового опитування, має бути остаточно оформ-
лений протягом п’яти днів з дати закінчення строку прийому бюлетенів. 

У протоколі зазначаються: 
1) повне найменування Товариства; 
2) місце та дата складання протоколу; 
3) перелік осіб, які взяли участь у письмовому опитуванні; 
4) наявність кворуму; 
5) питання, винесені на голосування; 
6) зміст прийнятих рішень ; 
7) підсумки голосування з кожного питання. 
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Протокол засідання Правління, проведеного у формі письмового опитування, підпису-
ється Головою та секретарем Правління. Бюлетені для голосування додаються до матеріа-
лів засідання Правління.  

10.16. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для ви-
конання членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства. 

10.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Пра-
вління і, за його дорученням, один або декілька членів Правління або секретар Правління. 

10.18. Протокол засідання Правління разом з долученими до нього матеріалами фор-
мується в окрему справу (окремий файл) та додається до книги протоколів. 

Оригінали протоколів засідань Правління зберігаються у секретаря Правління.  
Протоколи засідань Правління зберігаються протягом всього строку діяльності Това-

риства. 
10.19. Правління та Наглядова рада вирішують питання, які згідно зі Статутом, 

рішенням Загальних зборів та внутрішніми положеннями Товариства потребують спільного 
рішення або узгодження, як правило, шляхом проведення спільних засідань. Строк та 
порядок денний спільних засідань вирішуються за домовленістю керівників цих органів. 
Рішення вважаються прийнятими, якщо за їх прийняття проголосували обидва органи. 

При необхідності допускається також прийняття рішень на засіданні Правління при 
наявності письмового узгодження Наглядової ради питання, що розглядається. 

10.20. Голова Правління несе відповідальність за дотримання встановлених у Това-
ристві правил та процедур, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з 
обмеженим доступом, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління Това-
риства. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Правління, не-
суть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом.  

10.21. Протокол засідання Правління або засвідчені витяги з нього, за вимогою, нада-
ються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства або предста-
внику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу у порядку, передбаченому Товариством. 
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відпові-
дальність за її неправомірне використання.  

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

11.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Зага-
льними зборами Товариства. 

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному зако-
нодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні 
норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не 
тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому. 




