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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства “Піщанська
центральна районна аптека” (далі - Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства
України, Статуту приватного акціонерного товариства “Піщанська центральна районна аптека”
(далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення
засідань Наглядової ради, а також прийняття нею рішень.
1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути
змінено та доповнено лише зборами.
1.4. Наглядова Рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду,
контролює та регулює діяльність Директора.
1.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради
визначається чинним законодавством, статутом Товариства, цим Положенням, а також договором,
що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства
підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням
Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.
Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
2.1. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним
законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.
2.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з
діяльністю Товариства;
 підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та
про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів;
 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу
акціонерів або за пропозицією Директора;
 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством
акцій;
 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 обрання та відкликання повноважень Директора;
 затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, які укладатимуться з
Директором, встановлення розміру їх винагороди;
 прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
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 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, не пізніше шести
місяців після закінчення звітного року;
 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення Загальних зборів відповідно до п.п. 9.2.6. – 9.2.8. Статуту Товариства;
 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України “Про
акціонерні Товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
Товариства;
 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття
ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або
викупу акцій;
 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів
Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно)
значного пакета акцій;
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради акціонерного Товариства,
не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
2.3. Наглядова Рада:
 звітує перед Загальними зборами Товариства;
 визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх
досягнення;
 забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та
здійснює постійну перевірку її ефективності;
 визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі,
забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю,
перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
 забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.
 контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та
Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язків
та регулярно оцінює результати його діяльності;
 виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб
Товариства (крім членів Наглядової Ради);
 визначає організаційну структуру Товариства;
 затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов’язковими для акціонерів,
а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства;
 затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та
коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок
та строки їх передачі;
 приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоціаціях,
визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад
майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
 надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих
Товариств, об’єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
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 надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження,
заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості
нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів
незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень,
визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
 погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
 розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізор за квартал та за рік;
 контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної
та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань
діяльності Товариства;
 подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
 розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими
особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення
порушень;
 скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
 здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.
2.4. Наглядова Рада має право:
 отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих
питань їх діяльності;
3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1. Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на три роки Загальними зборами
акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
3.2. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Повноваження члена
Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Одна
й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
3.3. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або
членом Ревізором цього Товариства.
3.4. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.
Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі
з членом Наглядової Ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування.
3.5. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його
повноважень.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
4.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа
простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в
будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
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4.2. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та
головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів,
здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду.
4.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його
повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
5.1. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена
Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.
5.2. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на
квартал. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її
складу.
На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.
5.3. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової
Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради
має один голос.
У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право
вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.
5.4. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів
після проведення засідання відповідно до вимог чинного законодавства. Протокол засідання
Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.

6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення
повноважень всіх членів або одного члена Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
6.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним
припиненням договору припиняються:
 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради 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.
6.3. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного
голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може
прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.
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