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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Положення про виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА"ОСТ- ІНВЕСТ" (далі - Положення) розроблено відповідно до  Закону 
України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та чинного законодавства України, 
Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСТ- ІНВЕСТ" (далі - 
Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.  
1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування 
та організацію роботи виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність 
членів виконавчого органу Товариства.  
1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути 
змінено та доповнено лише ними.  
 

 
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

 
2.1. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління 
його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів 
та Наглядової ради Товариства. 
2.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених 
чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним 
Загальним зборам і Наглядовій раді. 
2.3. У своїй діяльності Генеральний  директор керується чинним законодавством України, 
Статутом Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства та 
рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. 
2.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що 
віднесені до компетенції інших органів управління та контролю Товариства. 
Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради, можуть бути передані 
Наглядовою радою до компетенції Генерального директора Товариства. 
 

3. ОБРАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. 
 
3.1. Генеральний директор призначається строком на три роки, або на інший строк, 
визначений Наглядовою радою і виконує свої повноваження на підставі укладеного з ним 
контракту. Від імені Товариства такі контракти підписує Голова Наглядової ради чи 
особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 
3.2. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну 
дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізором  чи членом іншого органу 
Товариства. 
3.3. Кожен з членів Наглядової ради або акціонерів Товариства може висувати кандидатів 
на посаду Генерального директора Товариства. 
3.4. Пропозиції про висування кандидатів для призначення на посаду Генерального 
директора подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за три робочих дні до дати 
проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання про 
призначення Генерального директора Товариства. 
3.5. Пропозиція має містити: 
1) Прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата. 
2) Інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту 
спеціальність). 
3) Місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років з описом 
виконуваних функцій. 
4) Наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності. 
5) Наявність непогашеної судимості. 
6) Згоду кандидата на призначення на посаду Генерального директора Товариства. 



3.6. Кандидат, якого висунули для призначення на посаду Генерального директора 
Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши 
про це Голову Наглядової ради. 
3.7. Рішення про призначення Генерального директора приймається простою більшістю 
голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 
3.8. Генеральний директор здійснює свої повноваження у термін на який його обрано  
Наглядовою радою, доки Наглядовою радою  не буде прийнято рішення про припинення 
повноважень Генерального директора та розірвання відповідного контракту. 
3.9. Припинення повноважень Генерального директора може відбуватися як за 
ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою Генерального директора в порядку, 
визначеному трудовим законодавством України. Повноваження Генерального директора 
також припиняються з одночасним припиненням відповідного договору, в наступних 
випадках: 
1) за бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення про це 
Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого 
терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 
2) у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я – 
повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви 
Генерального директора. У разі неможливості підписання Генеральним директором такої 
заяви – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного 
документа від медичної установи; 
3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, згідно якого Генерального 
директора засуджено до позбавлення або обмеження волі – повноваження припиняються з 
дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 
4)  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 
померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного 
документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. 
 

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. 
 
4.1. Генеральний директор має право: 
1)  В межах визначених повноважень самостійно  вирішувати питання поточної діяльності 
Товариства.  
2) Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для 
виконання своїх функцій. 
3) Отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої 
встановлюється Наглядовою радою. 
4.2. Генеральний директор зобов’язаний: 
1) Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень. 
2) Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
цим Положенням, умовами укладеного з ним контракту, внутрішніми документами 
Товариства. 
3) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 
4) Особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради  у засіданнях 
Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. 
5) Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту 
інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати 
інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких 
є заінтересованість. 
6) Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати 
конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у 
зв’язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а 
також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 



7) Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам 
Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 
4.3. Генеральний директор несе відповідальність: 
1) за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а 
також за заподіяну ним шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України; 
2) за порушення покладених на нього обов’язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, 
якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством 
України. 
4.4. Генеральний директор, який виступає від імені Товариства та порушує свої обов’язки 
щодо представництва, несе відповідальність за збитки, завдані Товариству, згідно з 
нормами чинного законодавства. 
4.5. Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх 
встановлених у Товаристві правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та 
збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення комерційної 
таємниці Товариства. 
4.6. Генеральний директор несе персональну відповідальність перед Загальними зборами 
та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності 
Товариства. 
 

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ. 
 
5.1. До компетенції Генерального директора належить: 
1) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану 
розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх 
виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових); 
2) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та 
складання звітності; 
3) організаційно-технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та 
проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 
4) прийняття рішення про відкриття (створення) та припинення діяльності (ліквідацію) 
структурних підрозділів Товариства, визначення напрямків їх діяльності; 
5) керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання 
покладених на них завдань; 
6) Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому 
числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 
7) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, 
підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та 
контролюючих органах; 
8) представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та 
фізичними особами як на території України, так і за її межами; 
9) видавати від імені Товариства довіреності; 
10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та 
накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України; 
11) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно 
вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати 
розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; 
12) ведення переговорів з трудовим колективом  від імені Товариства і укладення 
колективного договору; 
13) відкриття в  банках поточних та інших  рахунків Товариства, підписання платіжних та 
інших документів, пов’язаних з розпорядженням грошовими  коштами Товариства; 
14) укладати правочини та розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, 
передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням; 



15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в 
засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 
16) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, 
крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 
5.2. Генеральний директор   укладає правочини, договори, контракти, а також здійснює  
дії наведені нижче, тільки  після прийняття  відповідного  рішення Наглядовою радою 
Товариства  чи Загальними зборами: 
1) укладення, зміна, розірвання договорів купівлі – продажу, міни, дарування, застави  
транспортних  засобів; 
2) укладення, зміна, розірвання договорів  кредиту, гарантії, поручительства, уступки 
права вимоги і переведення  боргу, спільної діяльності,  безоплатного користування 
майном Товариства; 
3) укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є акції, паї, частки в 
статутному капіталі (фонді) юридичних осіб; 
4)  укладення, зміна, розірвання правочинів, предметом яких є земельні ділянки; 
5)  розпорядження нерухомим майном Товариства; 
6)  представництво Товариства  з питань  створення та діяльності  юридичних осіб, в яких 
Товариство є засновником, учасником, власником; 
7)  підписання установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство є засновником, 
учасником, власником (змін до них, нових редакцій); 
8)  вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у 
випадках, передбачених законодавством; 
9)  вчинення інших правочинів, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової 
ради. 
5.3. Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом прийняття 
відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту та 
Положення про Виконавчий орган. Генеральний директор може прийняти рішення про 
передачу частини належних йому прав до компетенції  керівників структурних 
підрозділів. 
5.4. У разі тимчасової відсутності Генерального директора (на період відпустки, 
відрядження, хвороби, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена Наглядовою 
радою. 
 
 

6. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА. 
 
6.1. Діяльність Генерального директора щорічно оцінюється Наглядовою радою. 
6.2. Оцінка діяльності Генерального директора проводиться один раз на рік, але Наглядова 
рада може давати свою оцінку діяльності Генерального директора постійно під час своїх 
засідань. 
6.3. На підставі оцінки діяльності Генерального директора за підсумками року Наглядова 
рада може визначати розмір винагороди Генерального директора. 
 
 

7.     ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 
7.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами 
Товариства. 
7.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд 
Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють 
не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення 
набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства. 
7.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми 
документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 


