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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Положення  про  Наглядову  Раду  Приватного  акціонерного  товариства  “Володарсько-

Волинський  льонозавод”  (далі  –  Положення)  розроблено  відповідно  до  Закону  України  “Про
акціонерні товариства”, іншого діючого законодавства України та Статуту Приватного акціонерного
товариства “Володарсько-Волинський льонозавод” (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та
організацію  роботи  Наглядової  Ради,  права,  обов'язки,  відповідальність,  припинення  повноважень
членів  Наглядової  Ради  Товариства,  а  також  форму  та  порядок  проведення  і  скликання  засідань
Наглядової Ради Товариства.  

1.3.  Положення  затверджується,  змінюється  та  доповнюється  лише  Загальними  зборами
акціонерів Товариства.

1.4. Це Положення вступає в дію з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів
Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, СКЛАД ТА ПОРЯДОК
УТВОРЕННЯ

 2.1.  Наглядова  Рада  Товариства  є  органом,  що здійснює  захист  прав  акціонерів,  і  в  межах
компетенції,  визначеної  Статутом,  цим  Положеннням  та  Законом  України  “Про  акціонерні
товариства” (далі – Законом), контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

2.2 У своїй діяльності  Наглядова Рада керується чинним законодавством України,  Статутом
Товариства, рішеннями Загальних Зборів Товариства та цим Положенням.

2.3.  Статутом  або  за  рішенням  Загальних  зборів  на  Наглядову  Раду  може  покладатися
виконання інших функцій. 

2.4.  Наглядова Рада може утворювати постійні  чи тимчасові  комітети з  числа її  Членів  для
вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради Товариства.

2.5.  В  Товаристві  створюється  Наглядова  Рада  Товариства,  в  кількості  3  (трьох)  осіб,  яка
представляє  інтереси  акціонерів  в  період  між  проведенням  Загальних  зборів  Товариства  і  межах
компетенції,  визначеної  законодавством,  Статутом  Товариства,  Положенням  про  Наглядову  Раду
Товариства, контролює і регулює діяльність Генерального директора Товариства. 

2.6. Члени  Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на
3 (три) роки з правом продовження повноважень. У разі, якщо після закінчення строку повноважень
членів Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про
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обрання  чи  переобрання  членів  Наглядової  Ради,  повноваження  членів  Наглядової  Ради
продовжуються  до  моменту  прийняття  Загальними  зборами  акціонерів  рішення  про  обрання  або
переобрання  членів  Наглядової  Ради.  Якщо  кількість  членів  Наглядової  Ради,  повноваження  яких
дійсні,  становить  менше  половини  її  кількісного  складу,  обраного  відповідно  до  цього  Статуту,
Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання
всього  складу  Наглядової  Ради.  Особи,  обрані  членами  Наглядової  Ради  Товариства,  можуть
переобиратись необмежену кількість разів. 

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової Ради Товариства загальна кількість
голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються, а
акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх
між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової Ради Товариства вважаються кандидати,
що  набрали  найбільшу  кількість  голосів  акціонерів  порівняно  з  іншими  кандидатами.  Члени
Наглядової  Ради  Товариства  вважаються  обраними,  а  Наглядова  Рада  Товариства  вважається
сформованою  виключно  за  умови  обрання  повного  складу  Наглядової  Ради  Товариства  шляхом
кумулятивного голосування.

2.7. Членом Наглядової Ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради
Товариства  не  може  бути  одночасно  Генеральним  директором  та/або  челеном  Ревізійної  комісії
(ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які
представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

2.8. Наглядова Рада Товариства обирається та відкликається Загальними зборами. 
2.9.  Повноваження  члена  Наглядової  ради  за  рішенням  Загальних  зборів  акціонерів  можуть

бути  припинені  достроково  лише  за  умови  одночасного  припинення  повноважень  усього  складу
Наглядової  Ради.  У  такому  разі  рішення  про  припинення  повноважень  членів  Наглядової  Ради
приймається  Загальними  зборами  акціонерів  простою  більшістю  голосів  акціонерів,  які
зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовуються до права акціонера
(акціонерів),  представник  якого  (яких)  обраний  до  складу  Наглядової  Ради,  замінити  такого
представника – члена Наглядової Ради.  

  Член  Наглядової  Ради,  обраний  як  представник  акціонера  або  групи акціонерів,  може бути
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 

  2.10.  Повноваження  члена  Наглядової  Ради  Товариства  дійсні  з  моменту  його  обрання
Загальними  зборами  акціонерів.  У  разі  заміни  члена  Наглядової  Ради  Товариства  –  представника
акціонера, повноваження відкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член
Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення
від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.

  Повідомлення про заміну члена Наглядової  Ради – представника акціонера повинно містити
інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище,
ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм
сукупно належить).

  Повідомлення  про  заміну  члена  Наглядової  Ради  –  представника  акціонера  здійснюється  у
письмовій формі на ім’я Виконавчого органу (Генерального директора Товариства), який передає це
повідомлення Наглядовій Раді. 

  Акціонери  Товариства  в  порядку,  передбаченому  законом,  мають  право  на  ознайомлення  з
письмовими повідомленнями про заміну представників акціонерів в Наглядовій Раді.   

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
3.1. До компетенції Наглядової Ради належать:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з

діяльністю Товариства; 
2)  підготовка  порядку  денного  Загальних  зборів  акціонерів,  прийняття  рішення  про дату  їх

проведення  та  про  включення  пропозицій  до  порядку  денного,  призначення  голови  та  секретаря
Загальних зборів акціонерів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 
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4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 
9) затвердження умов договору (контракту),  який укладатиметься з Генеральним директором

Товариства, встановлення розміру його винагороди; 
10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; 
13)  обрання  аудитора  Товариства  та  визначення  умов  договору,  що  укладатиметься  з  ним,

встановлення  розміру  оплати  його  послуг.  У  разі,  якщо  Наглядова  рада  Товариства  відсутня,  це
питання належить до компетенції Директора Товариства, якщо інше не встановлено Статутом; 

14)  визначення  дати  складення  переліку  осіб,  які  мають  право  на  отримання  дивідендів,
порядку та  строків  виплати дивідендів  у межах граничного  строку,  визначеного  частиною другою
статті 30 Закону; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення
Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів відповідно до статті 34 Закону; 

16)  вирішення  питань  про  участь  Товариства  у  промислово-фінансових  групах  та  інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції  Наглядової Ради Товариства розділом XVI
Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених частиною
першою статті 70 Закону; 

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

20)  прийняття  рішення  про  обрання  оцінювача  майна  Товариства  та  затвердження  умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну)  депозитарної установи, яка надає акціонерному
товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
розміру оплати її послуг; 

22)  надсилання  пропозиції  (оферти)  акціонерам  про  придбання  належних  їм  простих  акцій
особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статей 65-
651 Закону;

23) прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на Загальних зборах;
24) затвердження ринкової вартості акцій при їх розміщенні або продажу раніше викуплених

акцій;
25)  вирішення  інших  питань,  що  належать  до  виключної  компетенції  Наглядової  Ради

Товариства згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій
документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

26) у двомісячний термін, з дня призначення, укладає з Генеральним директором Товариства
договір (контракт);

27)  погоджує  угоди  і  проведення  операцій,  в  тому  числі  і  щодо  розпорядження  майном
Товариства, вартість якого перевищує суму 50 000,00 грн.;

28) аналізує дії Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації
інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

29) виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

30)  заслуховує  інформаційні  доповіді  Генерального  директора  Товариства  про  діяльність
Tовариства.
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1.  Наглядова  рада  Товариства  приймає  рішення  в  межах  своєї  компетенції  на  засіданнях.
Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал.

4.2.  На першому засіданні  Наглядової  Ради із  числа її  членів  обираються голова,  заступник
голови та секретар.

Голова Наглядової Ради Товариства та його заступник обираються членами Наглядової Ради
Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
Наглядова Рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову та/або заступника голови
Наглядової Ради Товариства.

4.3.  Голова  Наглядової  Ради  Товариства,  а  у  разі  його  відсутності  –  заступник  голови
Наглядової Ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради Товариства та
головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів
акціонерів,  а  також  виконує  інші  повноваження,  надані  йому  Загальними  зборами  акціонерів,
Статутом Товариства та цим Положенням. 

4.4.  Голова  Наглядової  Ради  Товариства  може  ініціювати  створення  в  Наглядовій  Раді
Товариства постійних або тимчасових комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної політики
Товариства з числа членів Наглядової Ради Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової Ради
Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства. Рішення про
утворення  комітету  та  про  перелік  питань,  які  передаються  йому  для  вивчення  і  підготовки,
приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства.

4.5. Голова Наглядової Ради:
- організовує роботу Наглядової Ради;
- скликає засідання Наглядової Ради та головує на них; 
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- захищає інтереси усіх акціонерів;
-  без  довіреності  представляє  інтереси  Товариства  в  органах  влади,  суду,  установах,

організаціях і підприємствах;
-  здійснює  інші  повноваження,  необхідні  для  організації  діяльності  Наглядової  Ради  та

акціонерного Товариства в межах її повноважень. 
4.6.  Заступник  голови Наглядової  Ради надає допомогу голові,  а  під  час  його відсутності  -

виконує функції голови. 
4.7.  Секретар Наглядової  Ради веде діловодство,  книгу протоколів  засідань,  інші  документи

Наглядової Ради.  
4.8. Засідання Наглядової Ради Товариства скликаються за ініціативою голови Наглядової Ради

Товариства або на вимогу члена Наглядової Ради Товариства. Крім того, засідання Наглядової Ради
Товариства також скликаються на письмову вимогу Ревізійної комісії або голови Ревізійної комісії,
Генерального директора Товариства, акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10 відсотками
голосів. При цьому, письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової
Ради  Товариства,  повинна  містити  перелік  питань,  які  мають  бути  розглянуті  Наглядовою  Радою
Товариства  на  засіданні.  Про  наступне  засідання  Наглядової  Ради  Товариства  її  членів  має  бути
повідомлено особисто або будь-яким засобом зв’язку (телефон, факс, т.п.) не пізніше як за 3 робочі дні
до дати засідання, крім випадків коли дату проведення і порядок денний наступного засідання було
визначено  на  попередньому  засіданні.  Повідомлення  має  містити  відомості  про  дату,  час  і  місце
проведення засідання, а також порядок денний засідання. Не пізніше як за один робочий день до дати
проведення засідання будь-який член Наглядової Ради Товариства може запропонувати доповнення до
порядку  денного  засідання.  Позачергове  засідання  має  бути  скликано  не  пізніше  10  днів  з  дня
надходження вимоги про скликання від вказаних вище осіб. Порядок повідомлення про позачергове
засідання такий самий як і про чергові.

4.9. Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше
половини її  складу. На вимогу Наглядової Ради Товариства в її засідання бере участь Генеральний
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директор Товариства. У роботі Наглядової Ради Товариства з правом дорадчого голосу можуть брати
участь представники профспілкового органу або іншого трудового колективу.

4.10.  Рішення  Наглядової  Ради  Товариства  приймається  простою  більшістю  голосів  членів
Наглядової  Ради  Товариства,  які  беруть  участь  в  засіданні  та  мають  право  голосу.  На  засіданні
Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової Ради Товариства має один голос. У разі рівного
розподілу голосів членів Наглядової Ради Товариства під час прийняття рішень право вирішального
голосу має голова Наглядової Ради Товариства.

4.11.  Член  Наглядової  Ради  може  брати  участь  у  засіданні  особисто  або  через  свого
представника  з  належним  чином  оформленою  довіреністю.  Член  Наглядової  Ради  може  також
передати свої повноваження у засіданні іншому члену Наглядової Ради, що оформляється довіреністю.
Один член Наглядової Ради не може мати більше однієї довіреності від інших членів Наглядової Ради.

4.12.  Рішення  з  усіх  питань,  за  винятком  питання  про  притягнення  до  відповідальності
посадових осіб, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової Ради. 

4.13. Секретар Ради веде книгу протоколів засідань Наглядової Ради.
4.14.  Протокол  засідання  Наглядової  Ради  підписується  головою  Наглядової  Ради  (або

заступником голови, що його заміщує) та секретарем Наглядової Ради.
4.15. Члени Наглядової Ради, не згодні з рішенням Наглядової Ради, можуть виразити окрему

думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом, із рішенням на загальних зборах акціонерів.
4.16.  Книга  протоколів  або  завірені  витяги  з  неї  повинні  бути  в  будь-який  час  надані  для

ознайомлення  будь-якому  члену  Наглядової  Ради,  Генеральному  директору,  Загальним  зборам
акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами.  

4.17.  Члени Наглядової  Ради  Товариства  мають  права,  визначені  законодавством,  Статутом
Товариства, рішеннями загальних зборів, даним Положенням, зокрема: 

 -  отримувати  будь-яку  інформацію про діяльність  Товариства,  знайомитися  з  документами
Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової
Ради Товариства доступ до інформації на її запит;

-  заслуховувати  звіти  Генерального  директора  Товариства,  посадових  осіб  Товариства  з
окремих питань його діяльності; 

- залучати експертів та спеціалістів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства; 
- приймати, вносити зміни  та затверджувати Положення про виконавчий орган/Генерального

директора Товариства.
4.18.  Наглядова  Рада  Товариства  за  пропозицією  голови  Наглядової  Ради  Товариства  у

встановленому  порядку  має  право  обрати  корпоративного  секретаря.  Корпоративний  секретар  є
особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

4.19.  Члени  Наглядової  Ради  товариства  зобов’язані  належним  чином  виконувати  свої
обов’язки, що випливають із статутсу члена Наглядової Ради Товариства, зокрема: 

- діяти в інтересах Товариства;
-  керуватися  у  своїй  діяльності  чинним  законодавством  України,  Статутом  Товариства,

Положенням про Наглядову Раду Товариства, іншим внутрішнім документам Товариства.
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства;
- дотримуватися встановлених законодавством правил та процедур щодо укладення правочинів,

у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
-  дотримуватися  всіх  встановлених  законодавством  та  внутрішнім  Положенням  Товариства

правил, пав'язаних із режимом обігу, безпеки і збереження інформації з обмеженим доступом.
4.20. Перелік прав та обов’язків, зазначених п.п. 4.18, 4.19 даного Положення не є вичерпний.   

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА 

5.1.  Члени  Наглядової  Ради  несуть  персональну  відповідальність  за  виконання  рішень
Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків
несуть  дисциплінарну,  адміністративну  або іншу відповідальність  згідно  з  чинним законодавством
України. 
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5.3.  Члени Наглядової Ради Товариства у випадку порушення,  невиконання чи неналежного
виконання ними своїх обов’язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали
відомі  їм  як  посадовим  собам  Товариства,  несуть  відповідальність  відповідно  до  чинного
законодавства.

5.4.  Загальні  збори  Товариства  можуть  приймати  рішення  про  дострокове  припинення
повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. 

Без  рішення  Загальних  зборів  Товариства  повноваження  члена  Наглядової  Ради  Товариства
припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
-  в  разі  неможливості  виконання  обов’язків  члена  Наглядової  Ради  Товариства  за  станом

здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання,

що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової Ради; 
-  в  разі  смерті,  визнання  його  недієздатним,  обмежено  дієздатним,  безвісно  відсутнім,

померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради,

який є представником акціонера. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Це  положення,  доповнення  та  зміни  до  нього  набувають  чинності  відповідно  до  рішення

Загальних зборів Товариства.
У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України  та/або

Статуту, вони вважаються не дійсними, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства
України та/або Статуту Товариства.  Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою
недійсність інших норм Положення, а також Положення в цілому.


