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1. зАгАгlьнlположЕння
1.1. l_|e Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТOВАРИСТВА "lТТ-ПЛА3А" (ДаЛi -
Положення) розроблено вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни, Статуry ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "lТТ-ПЛА3А" (далi - Товариство).

1.2. Це Положення визначао правовий статус, склц, строк повноважень, порядок формування та органiзацiю роботи

наглядовоi ради ПРИВДТНОГО АКЦlОНЕРНOГО ТОВАРИСТВА "lТТ-ПЛА3А" (далi- Наглядова рада), а також права,

обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядовоi ради.
1.3. 1|e Положення затвердкуеться 3агальними зборами привАтного АкцlонЕрнOго товАриствА "lтт-плА3А"

(далi - 3агальнi збори) i може бри змiнено та доповнено лише ними.

l..ц, у випадку виникнення розбiжностей мiж положеннями статугу Товариства i цим Положенням повиннi

застосовуватися положення статугу Товариства.

2. прАвовиЙ стдтус нАглядовOТ рАди
2.1. Наглядова рада е органом привАтноГо АкцlонЕРного товАриствА "lтт-плА3А", що здiйснюе захист прав

акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцii, визначенот Статром Товариства та законом, контролюе та реryлюе

дiяльнiсть виконавчого 0ргану.

2.2. Метою дiяльностi Наглядовоi ради е представництво iHTepeciB та захист прав акцiонерiв, забезпеченнЯ

ефепивностi iiHix iнвестицiй, сприяння реалiзацiТ статугних завдань Товариства, розробка стратегii, спрямованоТ на

збiльшення прибрковостi та конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого

органу.
2.3. Компетенцiя Наглядовоi ради визначаеться чинним законодавством Украiни, Статугом Товариства та цим

положенням.
2,4, Порядок роботи НаглядовоТ ради, виплата винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядовоi ради визнаЧаотьсЯ

законом, Статугом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, щ0 укладаеться з

членом Наглядовоi ради,
2.5. Наглядова рада звiryе перед 3агальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан справ Товариства та вжитi

нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.

3. прдвд, оБов,язки тд вIдповlдАIlьнlсть члЕнlв нАглядовоТ рдди
3.1. Компетенцiя НаглядовоТ ради.

З.1.'1. До компетенцiТ НаглядовоТ ради належить вирiшення питань, передбачених 3аконом, Статром Товариства, а

також переданих на вирiшення НаглядовоТ ради загальними зборами.

3.1.2. До виключноТ компетенцii Наглядовоi ради належить.

a затвердження внррiшнiх положень, якими реryлюеться дiяльнiсть Товариства, KpiM тих, що вiднесенi до

виключнот компетенцiт загальних зборiв цим 3аконом, та тих, що рiшенням Наглядовоi ради переданi для затвердження

виконавчому органу;

о пiдготовка порядку денного 3агальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятгя рiшення про дату ii проведення

та про включення пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання акцiонерами Позачергових загальних зборiв,

о формування тимчасовоТ лiчильноi KoMicii у разi скликання загальних зборiв Наглядовою радою, якщО iнше не

встановлено Статугом Товариства;

о затвердження форми i тексry бюлетенiв для голосування;

о прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до СтатУry

Товариства та у випадках, встановлених цим 3аконом;

о прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

о прийнятгя рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, KpiM акцiй;

о прийнятгя рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, KpiM акцiй, цiнних паперiв;

о затвердження ринковоi BapTocTi майна у випадках, передбачених 3аконом УкраТни "Про акцiонернi товариства";

о обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;

о затвердження умов контрапiв, якi мож}пь уклцатись з Виконавчим органом Товариства, встановлення розмiрУ
ix винагороди;

о прийняпя рiшення про вiдсторонення Виконавчого органу Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого органу;

о обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

a розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднеСенНЯ

СтатроМ Товариства питаннЯ про признаЧення та звiльненнЯ головИ та членiв виконавчого органу до виключноi

компетенцii НаглядовоТ ради;



a обрання реOстрацiйноТ KoMiciT, за винятком випадкiв, встановлених 3аконом УкраТни "Про акцiонернi
товариства";

о обрання аудитора (аудиторськоi фiрми) товариства для проведення аудиторськот перевiрки за результатами
поточного таlабо минулого (минулих) року (poKiB) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором
(аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (Tr) послуг;

о 3атвердження рекомендацiй загальним зборам 3а результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного
аудитора (аудиторськоТ фiрми) товариства дя прийнятгя рiшення щодо нього;

a визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та cTpokiB виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;

о визначеНня датИ складення, перелiкУ акцiонерiв, якi маютЬ бри повiдоМленi про проведення 3агальних зборrв
акцiонерiв Товариства вiдповiдно до закону та мають право на участь у них;

l вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'еднаннях;
о вирiшення питань про створеннятаlабо участь в будь-яких юридичних особах, Тх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
о вирiшення питань про створення, реорганiзацiю таlабо лiквiдацiю струlfiурних таlабо вiдокремлених пiдроздiлiв

Товариства;
о вирiшення питань, вiднесених до компетенцii Наглядовоi ради 3аконом УкраТни "Про акцiонернi товариства", у

разi злитгя, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
о прийняпя рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попередно надання згоди на

вчинення такого правочину у випадках, передбачених 3аконом Украiни "про акцiонернi товариства", та про надання
згOди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених 3аконом УкраТни "Про акцiонернi
товариства";

a визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийнятгя ним на себе
зобов'язань або ix виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

о прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

о прийняпя рiшення про обрання (замiну) депозитарнот установи, яка нада0 Товариству додатковi послуги,
ЗатвердЖення умов договору, щ0 укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

О надiслання оферти акцiонерам вiдповiдно до 3акону Украiни "Про акцiонернi товариства";
о вирiшення iнших питань, що належать до виключноТ компетенцii наглядовоТ ради згiдно iз Статром

Товариства.
3.1.3, Питання, що належать до виlФючноТ компетенцii НаглядовоТ ради Товариства, не мож}пь вирiшуватися iншими
ОРганаМи Товариства, KpiM загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.
за рiшенням вищого органу Товариства на Наглядову раду може буги покладене виконання окремих функцiй, що
належать до компетенцiТ Вищого органу.
3.1.3. Голова НаглядовоТ ради Товариства:

о органiзовуе роботу НаглядовоТ ради та здiйснюе контроль за
Наглядовою радою;

о органiзуе скликання засiдань НаглядовоТ ради, головуе на них,
Наглядовоi ради;

о органiзовуе робоry по створенню koMiTeTiB Наглядовоi ради, висуванню членiв Наглядовот ради до складу
KoMiTeTiB, а також координуе дiяльнiсть, 3в'язки KoMiTeTiB мiж собою та з iншими органами та посадовими особамй
Товариства;

О пiдписУедокументи за рiшеннями Вищого органута НаглядовоТ ради Товариства;
о за дорученням та вiд iMeHi Товариства в разi необхiдностi пiдписуе контракг з Генеральним дирекгором;a органiзовуе пiдготовку доповiдi дя звiту перед 3агальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядовоi ради,

загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
о пiдтримуе постiйнi контапи з iншими органами та посадовими особами Товариства;
о здiйснюе iншi функцiт, необхiднi дя органiзацiт дiяльностi Наглядовот рци в межах 1т повноважень.

3.'1.4. Наглядова рада мао право:

a ОТРИМУВаТИ ПОВНУ, достовiрну та своечасну iнфрмацiю про дiяльнiсть Товариства;
a ЗаСЛУХОВУвати звiти посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;о залучати експертiв дя аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

3.1.5. Наглядова рада не мае права втручатися в оперативно-господарську дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.

3.2. Члени НаглядовоТ ради мають право.
3.2.1. брати участь у будь-яких засiданнях менеркменry Товариства;
3.2.2. отримувати повну, достовiрну та своечасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання cBoii функцiй
вiдповiдно до положення про Регламент.
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3.2.3, вимагати скликання позачергового засiдання НаглядовоТ ради; ,

3.2.4, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення НаглядовоТ ради;
3.2.5. отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати, пов'язанi iз виконанням функцiй члена Наглядовоi ради за

рiшенням 3агальних зборiв, або НаглядовоТ ради.

3.3, Члени НаглядовоТ рци зобов'язанi:
3.3.1. дiяти в iHTepecax Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати cBoix повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означае необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б в
особи на такiй посадi за подiбних обставин,
3.3.2. керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством УкраТни, статугом Товариства, цим Положенням, iншими
внугрiшнiми документами Товариства;
3.3.3. виконувати рiшення, прийнятi 3агальними зборами та Наглядовою радою;
3.3.4. дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, щодо вчинення яких
е заiнтересованiсть;
3.3.5. дотримуватися Bcix встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацii з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таемницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена НаглядовоТ ради, особам, якi не мають доступу до такоТ

iнформацii, а також використовувати iI у cBoii iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;

--J? 3.3.6. рримуватися вiд дiй, якi можlпь призвести до втрати незалежним членом Наглядовоi ради своеI незалежностi. У
разi втрати незалежностi член Наглядовоi ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв повiдомити у письмовiй

формi про це Наглядову раду та виконавчий орган;
3.3.7. Члени Наглядовоi ради несль цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi
Товариству ii винними дiями (бездiяльнiстю). Не несль такоТ вiдповiдальностi члени Наглядовоi ради, якi голосували
проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
3.3.8. Члени Наглядовоi ради, якi порушили поклценi на них обов'язки, несугь вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв,
завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством УкраТни.

3,3.9. При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв НаглядовоТ ради повиннi бли прийнятi до уваги
звичайнi умови дiлового обiry та iншi обставини, якi мають значення для справи.

3.3,10. Товариство мае право звернугися з позовом до члена НаглядовоТ ради про вiдшкодування завданих йому
збиткiв на пiдставi рiшення 3агальних зборiв,
3.3.1'l. Порядок притягнення членiв НаглядовоТ ради до вiдповiдальностi реryлюеться нормами чинного законодавства
УкраТни, статлом та внугрiшнiми документами Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОТ РАДИ
4.1. Кiлькiсний склад НаглядовоТ ради Товариства становить три особи.\i/ 4.2. Члени Наглядовоi ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiездатнiсть. Член НаглядовоТ ради не
може одночасно буги членом виконавчого органу.
4.3. Членами Наглядовоi ради не мож}пь бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством Украiни заборонено
обiймати посци в органах управлiння господарських товариств.
4.4. 3 метою забезпечення незалежностi НаглядовоТ ради до iT складу можугь обиратися незалежнi дирекгори. Вимоги

до незалежних дирепорiв встановлюеться 3аконом УкраТни "Про акцiонернi товариства".
4.5. Якщо кiлькiсть членiв НаглядовоТ ради становиться менше половини iT кiлькiсного складу, Товариство протягом
трюх мiсяцiв мае скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв НаглядовоТ ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОТ РАДИ.
5.1 , Наглядова рца обираеться строком на три роки.
5.2. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який за рiшенням загальних зборiв обрана Наглядова рада, загальними
зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядовоi ради, повноваження членiв
НаглядовоI рци припиняються, KpiM повноважень з пiдготовки, скJ,lикання i проведення загальних зборiв.
5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу НаглядовоТ ради неодноразово.
5.4, Пiсля обрання у членiв Наглядовоi рци виникають трудовi або цивiльнi правовiдносини з Товариством на пiдставi
вiдповiдного договору.
5.5. 3агальнi збори можугь в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове
припинення повноважень членiв Наглядовоi рци та одночасне обрання нових членiв.
5.6. У разi одностороннього складання з себе повно&Dкень член НаглядовоТ ради зобов'язаний письмово повiдомити
про це виконавчий орган та Наглядову раду.
5.7. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядовоТ ради i до обрання всього склцу



наглядовоi ради засiдання наглядовоi ради е правомочними для вирtшення питань вiдповiдно до iT компеtенцiТ за

умови, що кiлькiсть членiв наглядовоТ рци, повноваження яких € чинними, становить бiльше половини iT складу.

6. оБрАння члЕнlв нАглядовоТ рми
6.1. Члени НаглядовоТ ради обираються 3агальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова НаглядовоТ

ради Товариства, його засryпник та секретар НаглядовоТ ради обираються членами НаглядовоТ ради з ix числа простою

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного скJrаду Наглядовоi ради.
6,2. Право висувати кандидатiв для обрання до складу НаглядовоТ ради мають акцiонери (Тх представники) Товариства.
Акцiонер ма0 право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером або групою акцiонерiв, не може перевищувати кiлькiсний

склц Наглядовоi рци.
6.4. Члени Наглядовоi ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiездатнiсть. Член НаглядовоТ ради не

може одночасно бри членом виконавчого органу.
6.5. Пропозицiя про висування кандидатiв дя обрання до складу Наглядовоi ради подаеться в письмовiй формi,
визначенiй законом та Статром Товариства.
6.6, Рiшення про включення або вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до
склцу Наглядовоi ради приймаеться Наглядовою радою не пiзнiше нiж за 4 днi до дати проведення 3агальних зборiв.

'"!2 6.7. Рiшення про вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидаryр для голосування по виборам до склцу
Наглядовоi ради може бри прийняте Наглядовою радою тiльки у випцках, передбачених законом таlабо Статутом
Товариства, а також, якщо особа, яка висуваOться для обрання до складу НаглядовоТ ради, не вiдповiдае вимогам,

встановленим пункгами 4.2,4,3,4,4 та 6.4 цього Положення.

6,8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядовоi ради, ма0 право зняти свою кандидатуру. !ана
вiдмова подаеться до дня проведення 3агальних зборiв в письмовiй формi виконавчого органу на адресу за
м iсцезнаходженням Товариства.
6.9. Рiшення Загальних зборiв щодо обрання членiв Наглядовоi ради приймаеться шляхом кумулятивного голосування
акцiонерiв, якi зарееструвалися дя участi у 3агальних зборах та е власниками голосуючих з цього питання акцiй.

При кумулятивному голосуваннi загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножуеться на кiлькiсть членiв НаглядовоТ ради
Товариства, що обираються, а акцiонер мае право вiддати Bci пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або

розподiлити ii мiж кiлькома кандидатами.
6.10. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку для голосування.
6.1,1. Обраними до складу Наглядовоi ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв серед
кандидатiв.
6.12. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на насryпних 3агальних зборах до порядку

денного вноситься питання про обрання НаглядовоТ ради. У такому разi повноваження членiв дiючоТ НаглядовоТ ради

. продовжуються до моменту ухвалення 3агальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядовоi ради,
\J_

7, роБочlоргАни нАглядовоТ рми
7,'l, Робочими органами НаглядовоТ ради е:

7.1 '1. Голова Наглядовоi ради;
7.].2. Члени Наглядовоi ради;

7.2, Голова НаглядовоТ ради:
7,2 1. органiзовуо роботу Наглядовоi ради та здiйснюе контроль за реалiзацiею плану роботи, затвердженого
Наглцовою рцою;
7.22, органiзуе скликання засiдань Наглядовоi ради, головуе на них, органiзовуе ведення протоколiв засiдань
НаглядовоТ ради;
7.2 3. органiзовуе робоry по створенню KoMiTeTiB Наглядовоi ради, висуванню членiв Наглядовоi ради до складуJ KoltiTeTiB, а такЬж координуе дiяльнiсть, зв'язки KoMiTeTiB мiж собою та з iншими органами та посадовими особами
Товариства;
7 2.4. пiдписуо документи за рiшеннями Вищого органу та НаглядовоТ ради Товариства;
7 ,2,5. задорученням та вiд iMeHi Товариства в разi необхiдностi пiдписуе KoнTpalfi з Генеральним дирекrором.
7 2.4. органiзовуе пiдготовку доповiдi для звiту перед 3агальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть НаглядовоТ ради,
загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
7 2.5, пiдтримуо постiйнi контакrи з iншими органами та посадовими особами Товариства.
7 2.6. здiйснюо iншi функцiТ, необхiднi для органiзацii'дiяльностi Наглядовоi' ради в межах lТ повноважень,



7.3. Члени НаглядовоТ рци: .

7,3.'t. Наглядова рада може угворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа ij членiв для вивчення iпiдготовки
питань, що належать до компетенцiТ НаглядовоТ ради.
7 .3.2,У Товариствi мо)l0ль угворюватися комiтети з питань аудиту та з питань iнформацiйноТ полiтики Товариства.
7.3.3. 3 метою забезпечення дiяльностi KoMiTeTy з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рiшення щодо
з€lпрвЦження в Товариствi посади внлрiшнього аудитора (створенця слркби внугрiшнього аудиту). Внугрiшнiй
аудитор (слркба внугрiшнього аудиту) призначаеться Наглядовою радою i е пiдпорядкованим та пiдзвiтним
безпосередньо члену НаглядовоТ ради - головi KoMiTery з питань аудиry.
Рiшення про угворення KoMiTery та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються
прстою бiльшiстю голосiв членiв НаглядовоТ ради.
7,3.4. Висновки KoMiTeTiB розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийнятгя Наглядовою
радою рiшень.
7.4. Наглядовою радою може бри обраний Корпоративний секретар Товариства.

8. зАсlдАння нАглядовоТ рАди
8.1. Органiзацiйною формою роботи НаглядовоI ради о черговi та позачерговi засiдання.
8.2. 3асiдання НаглядовоТ ради може проводитися у формi:
8.2.1. спiльноТ присугностi членiв Наглядовоi ради у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та
голосування (далi - у формi спiльноi присрностi), у т.ч. у формi телеконференцiТ;
8.2.2. спiльноТ присугностi членiв НаглядовоТ ради з моltglивiстю заочного голосування окремими членами НаглядовоТ
ради за виключенням головуючого на засiданнi (далi - у формi часткового заочного голосування),
8.3. Рiшення про проведення засiдання НаглядовоТ ради у формi часткового заочного голосування приймаеться
Наглцовою рцою.
8.3.1. 3асiдання НаглядовоТ ради у формi часткового заочного голосування не може проводитися при вирiшеннi таких
питань:

о затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
. визначення складу та обсяry вiдомостеЙ, що становлять комерцiйну таемницю та конфiденцiйну iнформацiю

про дiяльнiсть Товариства;
О ви3начення Ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийнятгя ним на себе

зобов'язань або ii виконання;

о приЙнятя рiшення про притягнення до майновоТ вiдповiдальностi виконавчого органу та iнших посадових осiб
Товариства;

. приЙнятгя рiшення про вчинення значних правочинiв на суму вiд 't0 до 25 вiдсоткiв вартостiапивiв Товариства
з€l даними останньоТ рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Товариства;

\__ О приЙняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких е заiнтересованiсть.
8.4. Черговi засiдання НаглядовоТ ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi.
8.5. Позачерговi засiдання Наглядовоi ради проводяться у разi необхiдностi.
8.6. Вимога про скJlикання позачергового засiдання НаглядовоТ ради склцаеться на iм'я Голови Наглядовоi ради у
пrcьповiй фрмi i подаеться до Товариства.
8.6.1. Вимога пр скликання позачергового засiдання НаглядовоТ рци оформляеться письмово та повинна мiстити в
т.ч.: пiдстави для скликання позачергового засiдання НаглядовоТ ради, формулювання питання, яке пропонуеться
внести до порядку денного та проеп рiшення;
8.7. ПОвiдомлення про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядовоi ради надсилаеться засобами
еЛеПРОнноi пошти на елепроннi адреси кожного члена НаглядовоТ ради та осiб, що запрошуються для yracTi у
Засiцаннi НаглядовоТ ради не пiзнiше п'яти календарних днiв до проведення засiдання.
8.8. У разi неможливOстi участi у засiданнi з об'епивних причин, члену Наглядовоi ради, за iT рiшенням, може буги
наДДrа моllсlивiсть проголосувати з питань порядку денного засiдання шляхом використання бюлетеня для заочного
юrIосування.
8.8.1. Прошнурований, пронумерований та засвiдчений пiдписом члена НаглядовоТ ради, який з об'екивних причин не в
ЗrВi взяти r{асть у засiданнi, бюлетень для заочного голосування подаоться до Товариства не пiзнiше нiж протягом 2
(дрох)дiв пiсля проведення засiдання Наглядовоi ради.
Е.8.2. Бюлетенiдя заочного голосування мають мiстити.
8.8.2.1. повне найменування та мiсцезнаходження Товариства;
8.8.2.2. поштову адресу, на яку мае бри направлений заповнений бюлетень;
8.8.2.3 назву органу управлiння Товариства;
8.8.2.4. даry проведення засiдання;
8.8.2.5. порядок денний засiдання;
8.8.2.6. фрмулювання рiшень по кожному питанню порядку денного засiдання;
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8.8.2.7. варiанти голосування по кожному питанню порядку денного. "за", "проти", "утримався".
8.8,2.8. мiсце для викладення письмово власноТ позицii по кожному питанню порядку денного;
8.8.2.9 мiсце для пiдпису члена НаглядовоТ ради та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеня.
8.9. На засiданнi Наглядовот ради У формi спiльнот присутностi можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку
(зокрема, телефонна таlабо вiдео конференцiТ) з метою з'Oднання (приеднання до обговорення) тих членiв НаглядовоТ
ради, якi мають можливiсть взяти участь в засiданнi НаглядовоТ ради, однак вiдсрнi у безпосередньому мiсцi
проведення засiдання НаглядовоТ ради,
8.'l0. На засiданнi Наглядовоi ради у формiспiльнот присутностi можугь бри ухваленi рiшення з питань, не внесених до
порядку денного, якщо HixTo з присрнiх на засiданнi членiв Наглядовот ради не заперечуе проти винесення цих питань
на гOлосування.
8.'l'l. lНiцiатори скликання по3ачергового засiдання НаглядовоТ ради повiдомляються про його проведення у порядку,
передбаченому пунпом 8.7. цього Положення.
8.'l2. 3асiдання НаглядовоТ ради вважаоться правомочним, якщо в ньому беррь участь не менше половини осiб (в тому
числi з моlоивiстю часткового заочного голосування), якi обранi до iT складу.
8,13. Рiшення НаглядовоТ ради приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядовоi ради (бiльш як 50 (п'ятдесят)
вiдсоткiв голосiв), якi беррь участь у iT засiданнi (в тому числi з можливiстю часткового заочного голосування).
8.14. У разi прийняпя Наглядовою радою рiшення про укладення Товариством правочину, щодо якого 0
Заiнтересованiсть, члени НаглядовоТ ради, якi е заiнтересованими особами, не мають права голосу.
8.15. Пiд час голосування (незалежно вiд форми проведення засiдання) головуючий на засiданнi Наглядовоi ради та
кожен iз членiв НаглядовоТ ради мають один голос. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови НаглядовоТ
ради е вирiшальним.
8.'l6. Протокол засiдання Наглядовот ради оформлясться не пiзнiше нiж протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення
засiдання.
8.16.1. У протоколi засiдання Наглядовоi ради зазначаються:
8.'l6.'l .1 . мiсце, дата t час проведення засiдання;
8.1 6.1 .2. особи, якi брали участь у засiданнi;
8. 1 6. 1,3. порядок денний засiдання,
8.'l6.1.4. питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз зазначенням прiзвищ членiв Наглядовоi ради, якi
голосували Пза", "проти" (або ррималися вiд голосування) з кожного питання;
8,'16.1.5. змiст прийнятих рiшень.
8.'l6.2. Протокол засiдання НаглядовоТ ради пiдписуе головуючий на засiданнiта секретар.
8.,t6.3. Бюлетенi для часткового заочного голосування, наданi членами Наглядовоi ради У паперовiй формi, додаються
до протоколу засiдання НаглядовоТ ради i стають його невiд'емною частиною.
8.16.4. Елепронна форма протоколу засiдання НаглядовоТ ради у формi часткового заочного голосування надсилаOться
ЗаСОбаМи елепронноТ пошти на елепроннi адреси кожного члена НаглядовоТ, який голосував заочно, протягом 3
(трьох) робочих днiв з моменту офрмлення протоколу.
8.17. ЧлеН Наглядовоi ради, якиЙ незгодеН iз рiшеннямИ, прийнятимИ на засiданнi, може протягом 2 (двох) робочих днiв
з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi своТ зауваження. 3ауваження членiв НаглядовоI ради, наданi у
паперовiй фрмi, можуть додаватись до протоколу засiдання Наглядовот ради в порядку, що визначений Регламентом.
8.18. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, е обов'язковими для виконання членами Наглядовоi рци, виконавчого
органу, BciMa пiдроздiлами та штатними працiвниками, а також керiвниками дочiрнiх пiдприемств, фiлiй та
представництв Товариства.
8.'l9. Рiшення Наглядовот ради доводяться до ii виконавцiв у виглядi витягiв iз протоколу окремо по кожному питанню i

нцаються особисто пiд розписку кожному виконавцю не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з моменту оформлення
протоколу засiдання Наглядовоi ради.
8.20. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснюо Голова Наглядовот ради i, за його
дорr.tенням, один або декiлька членiв НаглядовоТ ради.
8.21. Протоколи засiдань Наглядовоi ради зберiгаються протягом всього строкудiяльностi Товариства.
8.22. Працiвники Товариства, якi мають доступ до протоколiв та документiв Наглядовот ради, несуть вiдповiдальнiсть за
Фзголошення конфiденцiйноi iнфрмацii. Конфiденцiйна iнформацiя визначаеться Наглядовою радою i фiксусться у
протоколi засiдання НаглядовоТ рци.
8.23. НагляДова рада мае правО використовУвати длЯ цiлей вивчеНня та аналiзу певних аспепiв дiяльностi Товариства
послуги фахiвцiв Товариства (юристiв, фiнансистiв тощо). KpiM того, Наглядова рада може у разi необхiдностi приймати
рiшеннЯ про зобов'яЗання органУ Товариства на укладанНя угод стосовно отримання послуг вiд зовнiшнiх консультантiв
та експертiв.

9. винАгородА тА компЕнсАцlЙнl виплАти
9.1. Членам Наглядовоi ради, у перiод виконання ними cBoix обов'язкiв, Moxq/Tb компенсуватися витрати, пов'язанi iз



виконанням функцiй члена НаглядовоТ ради, та може виплачуватись винагорода.

9,2. lнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв Наглядовоi ради оприлюднюеться

Товариством згiдно вимог чинного законодавства Украiни.
9.3. Розмiр винагороди членам НаглядовоТ ради за виконання покладених на них функцiй визначаоться договором
(якщо договiр е оплатним), що укладаоться з членом НаглядовоТ ради, умови якого затверд)lryються загальними

зборами акцiонерiв.
l_|ивiльно-правовий договiр вiд iMeHi Товариства пiдписуеться уповноваженою 3агальними зборами особою на умовах,
затверджених рiшенням 3агальних зборiв.
l-|ивiльно-правовий договiр, що укладаеться з членом Наглядовоi ради, може буги або оплатним, або безоплатним. !iя
договору з членом Наглядовоi ради припиняеться у разi припинення його повноважень,

9.4. Членам Наглядовоi ради, за lT рiшенням можугь, бри наданi примiщення для виконання своТх обов'язкiв,

Генеральний директор
ПрАТ "lТТ-ПЛА3А" flмитро Васильович

rrliiп"/Iлазал
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