
Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів 
наглядової ради Акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат»

Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Херсонський бавовняний комбінат»

(далі -  АТ «ХБК»),
73008, місто Херсон, площа Павла Дубини, 1 

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є ткацьке виробництво.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

АТ «ХБК» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що 
здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів 
наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, 
які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності 
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем 
діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має 
бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та 
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, 
бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 

продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації 
продажів/закупівель;

- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в 
сфері управління персоналом.

Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному 
відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради

АТ «ХБК»
У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір 

кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого».
За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю 
діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.
4. Продажі та маркетинг.



Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж 

претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору 

переможця конкурсного відбору:
1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням 

застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в 
Україні, так і за кордоном.

2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «ХБК»

1 Освіта та ступінь вищої Вища освіта. 
освіти

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради
АТ «ХБК» має відповідати критеріям незалежності,
визначених законодавством України, зокрема таким
критеріям:

-  Наявність повної цивільної дієздатності.
-  Відсутність непогашеної судимості.
-  Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова 

репутація (зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи 
(санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і 
оборони України, що передбачені ЗУ "Про санкції»),

-  Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою 
органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

-  Не бути засновником, акціонером (учасником), 
керівником та/або членом наглядової ради підприємства, 
іншої господарської організації, які здійснюють 
діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими 
державними унітарними підприємствами та/або 
господарськими товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у 
конкурсному відборі на посаду незалежного члена 
наглядової ради АТ «ХБК» має зазначити, що вона:



3 Стаж роботи

4 Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член 
наглядової ради

5 Володіння мовами 
Професійні знання та 
знання законодавства

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або 
дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою 
особою Товариства, або дочірнього підприємства 
Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову 
винагороду від Товариства або дочірнього підприємства 
Товариства, крім плати, отриманої як незалежний 
директор.

Не укладати протягом року з дня припинення виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування трудових 
договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері 
підприємницької діяльності з АТ «ХБК», якщо протягом 
року до дня припинення виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування здійснював повноваження з 
контролю, нагляду або підготовки чи прийняття 
відповідних рішень щодо діяльності АТ «ХБК».

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх 
трьох років надавала аудиторські послуги товариству 
та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу 
іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених вище.

Загальний досвід роботи не менше 3 років, у тому числі 
досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід 
роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на 
суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а також 
кандидатам, що мають досвід у супроводженні 
приватизаційних процесів.
Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, 
економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит; 
виробництво та/або маркетинг.
Знання англійської мови є перевагою.
Розуміння загальних принципів діяльності товариства 
та/або досвід роботи у даному секторі в країнах 
Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської діяльності,



змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та 
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або 
запозиченнями буде перевагою.

7 Основні обов’язки, що 
має виконувати 
претендент у разі 
зайняття вакантної 
посади

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства 
України та статуту Товариства належать до компетенції 
наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з 
ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація 
бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою 
та штатним розкладом, ефективними внутрішніми 
правилами, політиками та процедурами.

8 Прийняття ефективних 
рішень

9 Особисті якості

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень 
органів приватизації.
Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах 
обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння 
працювати з великими масивами інформації. 
Дисциплінованість та системність, дипломатичність та 
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, 
інноваційність та креативність, вміння працювати в 
стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає 
електронною поштою перелік документів:

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця 
народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначенням ідентифікатору засобу 
віддаленого зв’язку (8куре, 2 о о т  тощо), повідомленням, щодо не застосування 
(застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

- належним чином завірені (нотаріально -  для непрацюючих осіб, керівником кадрової 
служби -  для працюючих):

• копію документа, що посвідчує особу,
• копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують 

наявність досвіду роботи,
• копію документа про вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в (8куре, 2оош тощо);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариства,визначених законодавством України;



- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття 
посад незалежних членів наглядової ради АТ «ХБК» відбудеться відповідно до Порядку 
проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради 
державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного 
відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, 
у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду 
незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними 
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по 23.08.2021 включно за адресою: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу 
тагупа. ЬгоЬоуа@5рГи. цоу.иа. У разі подання документів в електронному вигляді прохання 
телефонувати за номером (тел. 200-32-07, 285-15-41) для підтвердження отримання поданих 
документів.

Конкурсний відбір відбудеться 22.09.2021 об 11-00 год. за адресою: 01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде 
розміщено на офіційному сайті Фонду.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства відсутня.

Відповідно до вимог П орядку проведення конкурсного відбору кандидат ів на 
посаду незалеж ного члена наглядової р а д и  держ авного уніт арного підприємства та 
їх призначення, а т акож  проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалеж ного члена наглядової ради  господарського товариства, у  статутному  
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належ ать держ аві, що 
пропонуються с у б ’єкт ом управління о б ’єктами держ авної власності до обрання на 
посаду незалеж них членів наглядової ради, зат вердж еного постановою Кабінет у  
М ініст рів України від 10 березня 2017  р . №  142 «Д еякі питання управління  
держ авним и уніт арним и підприємствами та господарським и товариствами, у  
статутному капіт алі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належ ать держ аві, 
надаємо переклад англійською мовою  інф орм ації зазначеної вище.

"ТЬе Гипй аппоипсе8 Ше сотреШіуе 8е1есіїоп оґ аррПсапї8 Гог Ше ро8Моп8 оґ Шгее (3) іініереініеиї 
т е т Ь е г  оґ Ше 8иреіУІ8огу Воагі оґ Ше «Гоіп1-8іоск Сотрапу "КЬеїзоп Соіїоп Мііі".

Нате, іосаііоп о/ікє Сотрапу:

Іоіпі - 8їоск Сотрапу "КЬегзоп Соіїоп Мііі" 

(Ьегеіпайег геґепей 1о аз - "Кйегзоп Сойоп Мііі 18С"), 

73008, Кйегзоп сіїу, 1 Рауіа БиЬіпа зциаге

mailto:maryna.hrobova@spfu.gov.ua


Тке таіп Іуре о / асітіу о / Іке Сотрапу іп ассоМапсє тік ікє Агіісіез о / Аззосіаііоп із ікє 
жєауіпд ргоіїисііоп

Сепегаі іпГогтаІіоп

Такіпд іпІо ассоипІ Іке ґасІ ІкаІ ґог Іке ґиіі ішріешепіаііоп оґ шіападешепІ ргосеззез Ккегзоп СоІІоп 
Мііі І8С каз а сопкійопаі кіуізіоп іпІо кігесІогаІез, шкіск іпсіике ешріоуеез регґогшіпд а сегІаіп гїігесІіоп 
оґ асІіуіІу, кигіпд іке сошреІіІіуе зеіесІіоп оґ іпкерепкепІ шешЬегз оґ Іке 8ирегуізогу коагк, Іке 
сошреІіІіуе зеіесІіоп Ьоагк шііі Іаке іпІо ассоипІ Іке пеек Іо зеіесІ іпкіуікиаіз шко соііескуеіу соггезропк 
Іо Іке ЬезІ роззіЬіе сошрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Боагк.

Тке шозІ арргоргіаІе сошрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Боагк із шкеп Іке асІіуіІу ргоґііе (зресіаіІу, 
диаііґісаІіоп, шогк ехрегіепсе) оґ Іке шешкегз оґ Іке 8ирегуізогу Боагк соіпсікез шіІк Іке асІіуіІу ргоґііе 
оґ Іке шешкегз оґ Іке рикііс акшіпізІгайоп. Ткиз, Іке кезігек сошрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Боагк зкоиИ 
ке Іке ґоііошіпд (орІішиш):

- 1 регзоп шіІк а іедаі екисаІіоп, іедаі диаіійсакоп апк ехрегіепсе іп Іке ґіеік оґ согрогаІе, сіуіі апгї/ог 
Ьизіпезз іаш;

- 1 регзоп шіІк ап есопошіс екисаІіоп, диаііґісаІіоп аз ап есопошізІ, ассоипІапІ ог аикіІог, апк 
ехрегіепсе іп Іке йеМ оґ йпапсе, Ьизіпезз есопошісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд апк/ог аикіІіпд;

- 1 регзоп -шІк Іескпісаі екисаІіоп;

- 1 регзоп шіІк есопошіс екисаІіоп, шагкеІіпд диаіійсакоп, заіез / ргосигешепІ шападег апк ехрегіепсе 
іп шагкеІіпд апк / ог заіез / ргосигешепІ огдапкаІіоп;

- 1 регзоп шіІк Іке диаііГісакоп оґ а регзоппеі шападешепІ зресіаіізІ апк ехрегіепсе іп Іке йеИ оґ 
регзоппеі шападешепІ.

Сгіїегіа Гог еуаіиаііоп оґ реі8 0 П8 тіііпд іо рагіісіраіе іп Іке сошреІіІіуе зеіесІіоп Гог Іке
розіііопз оГ іінІереінІепІ шешкегз оГ Іке 8ирегуізогу БоалІ оГ Ккегзоп СоІІоп Мііі ^ С

Іп сазе ІкаІ Іке орІішаі сошрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Боагк саппоІ Ье аскіеуек, Іке зеіесІіоп оґ 
сапкікаІез зкаіі Ье саггіек оп Іке Ьазіз оґ Іке ргіпсіріе "ґгош шоге ішрогІапІ Іо іезз ішрогІапІ". Тке шоге 
ітрогіапі із іке сапкііаіе’з ехрегіепсе іп агеаз соггезропкіпд Іо Іке асІіуійез оґ зІгисіигаі ипіІз оґ зосіеІу, 
іезз ішрогІапІ із диаііТісакоп апк екисаІіоп.

Іп зеіесІіпд сапкікаІез Ьазек оп шогк ехрегіепсе, Іке сошрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Боагк шизІ 
депегаііу Ье огіепІек апк ехрегіепсек іп аІ іеазІ Іке ґоііошіпд агеаз:

1. СогрогаІе, сіуіі, сошшегсіаі іаш.
2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопошісз, ассоипІіпд апк / ог аикіІ.
3. РгокисІіоп.
4. 8аіез апк шагкеІіпд.

СгіІегіа Гог Іке зеіесІіоп оГ арріісапІз шІкіп опе §гоир



Тке зеіесІіоп оґ арріісапІз №іІкіп опе §гоир із Іке зеіесІіоп оґ опе оґ Іке арріісапІз ґгот атопд Ікозе 
№іІк опе екисаІіоп (диаШїсаІіоп), теогк ехрегіепсе апк кпо^іекде іп а рагІісиіаг ґіеік.

Іп геуіе-шпд Іке коситепІз оґ Іке арріісапІз, Іке ґоііо^іпд сгіІегіа зЬаІІ кеІегтіпе Іке зеіесІіоп оґ Іке 
теіппег оґ Іке сотреІіІіуе зеіесІіоп:

1. ^огк  ехрегіепсе, сотреІепсе апк кпо^іекде іп Іке геіеуапІ ґіеік, Іакіпд іпІо ассоипІ Іке 
арріісайоп оґ зиск ехрегіепсе іп сотрапіез апк/ог сотрапіез оґ геіаІек агеаз ЬоІк іп Икгаіпе апк аЬгоак.

2. ^огк  ехрегіепсе.

3. ЕкисаІіоп.

4. Кпо^іекде оґ іапдиадез.

Ке^иі^ешепІз Гог реїзопз теііііпд Іо рагІісіраІе іп ІЬе сотреІіІіуе зеіесІіоп Гог розіІіопз оГ 
іінІереінІепІ шешЬегз оґ ІЬе 8ирегуізогу Воагі оґ КЬеїзоп СоІІоп Мііі к8С

1 ЕкисаІіоп апі ЬідЬег Нідкег екисаІіоп
екисаІіоп Іеуеі

2 Сепегаї і^ иігешепІз Тке регзоп теііііпд Іо рагІісіраІе іп Іке сотреІіІіуе зеіесІіоп ґог Іке
розіІіоп оґ іпкерепкепІ тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк оґ Ккегзоп 
СоІІоп Мііі І8С тизІ тееІ Іке сгіІегіа ґог іпкерепкепсе кеґпек Ьу Іке 
іедізіаІіоп оґ Икгаіпе, іпсіикіпд Іке ґоііо'шпд сгіІегіа:

- Ргезепсе оґ ґиіі сіуіі сарасіІу.
- АЬзепсе оґ по ипехрігек сопуісІіоп.
- ІпІедгіІу, ітрагІіаііІу апк ітрессаЬіе Ьизіпезз гериІаІіоп (іп 

рагІісиіаг, поІ Іо Ье зи^есІ Іо гезІгісІіуе теазигез (запсІіопз) іп 
ассогкапсе -шІк Іке кесізіопз оґ Іке НаІіопаі 8есигіІу апк 
Беґепзе Соипсіі оґ Икгаіпе зІіриіаІек іп Іке Ьа№ оґ Икгаіпе 
"Оп 8апсІіопз").

- КоІ Іо коік ап еіесІіуе оґгісе апк поІ Іо Ье ап оґґісіаі оґ зІаІе 
апк/ог іосаі зеґ-доуегптепІ Ьокіез.

- КоІ Іо Ье а ґоипкег, зкагекоікег (рагІісірапІ), тападег апк/ог 
тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк оґ ап епІегргізе ог оІкег 
есопотіс огдапгіаІіоп орегаІіпд іп Іке зате ог геіаІек тагкеІз 
аз зиск зІаІе ипіІагу епІегргізез апк/ог есопотіс сотрапіез.

Іп аккіІіоп, а регзоп -тіііпд Іо рагІісіраІе іп ІЬе сошреїіііуе 
зеїесїіоп ргосезз Гог ІЬе розіІіоп оГ ап іпкерепкепІ тетЬ ег оГ 
ІЬе 8ирегуізогу Воагк оГ ІЬе КЬегзоп СоІІоп Мііі к8С шизІ 
іпіісаіе ІЬаІ Ье :

Із поІ, апк каз поІ Ьееп -шІкіп Іке ргеуіоиз ґіуе уеагз, ап аґґіііаІе оґ



3 ^огк  ехрегіепсе

4 СошреІепсіе8 Ша! а тешЬег 
оґ Ше 8 ирегуі8 0 гу БоаічІ 
8 ІюіікІ Ьауе

5 Ьапдиаде 8кііІ8

6  Ргоґе88іопаі кпоте1ей§е апй 
кпотеїейде оґ 1е§і8 ІаНоп

зкагекоійегз апй/ог Іке Сотрапу ог а зиЬзійіагу оґ Іке Сотрапу 
апй/ог ап оґґісег оґ Іке Сотрапу ог а зиЬзійіагу оґ Іке Сотрапу.

Наз поІ гесетей ог йійп’І гесете іп іке разі іке зиЬзІапІіаІ 
аййіІіопаі гетипегаІіоп ґгот Іке Сотрапу ог іґз зиЬзійіагу оІкег 
Ікап ІкаІ гесеіуей аз ап іпйерепйепІ йігесІог.

Мої Іо сопсіийе тіІкіп а уеаг ґгот Іке йаІе оґ ІегтіпаІіоп оґ зІаІе ог 
іосаі доуегптепІ ґипсІіопз етріоутепІ адгеетепІз (сопІгасІз) ог 
поІ Іо таке ІгапзасІіопз іп Іке ґіеій оґ Ьизіпезз асІіуіІіез тіІк Іке 
Ккегзоп СоІІоп Мііі Й8С, іґ тіІкіп а уеаг Ьеґоге Іке йаІе оґ 
ІегтіпаІіоп оґ зІаІе ог іосаі доуегптепІ ґипсІіопз ехегсізей Іке 
аиІкогіІу Іо сопІгоі, зирегуізе ог ргераге ог таке арргоргіаІе 
йесізіопз оп Іке Ьизіпезз оґ Іке Ккегзоп СоІІоп Мііі Й8С.

Із по! апй каз по! Ьееп ґог Іке ргеуіоиз Лгее уеагз етріоуей Ьу ап 
аийіІ ґігт  ІкаІ каз ргоуійей аийіІ зегуісез Іо Іке сотрапу апй / ог іІз 
аґґіііаІез ґог Іке ргеуіоиз Ікгее уеагз.

Із поІ апй каз поІ Ьееп а скаігтап ог тетЬег оґ Іке ехесиІіуе Ьойу 
оґ апоІкег сотрапу ІкаІ із аґґіііаІей тіІк Іке Сотрапу.

Із поІ а сіозе ґатііу тетЬег оґ ап ехесиІіуе ог тападіпд йігесІог ог 
оґ Іке регзопз патей аЬоуе.

ТоІаі тогк ехрегіепсе поІ іезз Ікап 3 уеагз, іпсіийіпд поІ іезз Ікап 2 
уеагз оґ тогк ехрегіепсе іп тападегіаі розіІіопз.

Ргеґегепсе тііі Ье діуеп Іо сапйійаІез тіІк ехрегіепсе іп Іор 
тападетепІ розіІіопз іп сотрапіез іп пеідкЬогіпд тагкеІз, ЬоІк іп 
Икгаіпе апй аЬгоай, аз теіі аз Іо сапйійаІез т ік  ехрегіепсе іп 
ргіуаІігаІіоп ргосеззез.

СогрогаІе, сіуіі, соттегсіаі іат; ґіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, 
ассоипІіпд апй аийіІіпд; ргойисІіоп апй / ог тагкеІіпд.

Кпотіейде оґ Епдіізк із ап айуапІаде.

ШйегзІапйіпд оґ Іке депегаі ргіпсіріез оґ Іке Сотрапу апй / ог 
ехрегіепсе іп Ікіз зесІог іп Іке соипІгіез оґ Іке Еигореап Шіоп тііі 
Ье ап айуапІаде.

Ехрегіепсе оґ тападіпд ґіпапсіаі апй Ьизіпезз асІіуіІіез, скапдез іп 
Ьизіпезз ргосеззез.

Кпотіейде оґ Соттегсіаі апй Сіуіі Сойез оґ Икгаіпе.



Ргоуєп ехрегіепсе оґ теогкіпд теііЬ сгегїй апа ґіпапсіаі іпзіііиііопз, 
ехіегпаі іпуезіогз ог Ьогго^іпдз №ііі Ье ап аауапіаде.

7 Маіп (Ііії^з їо Ье регТогтей Сопігоі оуєг асііуііу оґ іЬе ехесиііуе Ьойу оґ іЬе Сотрапу.
Ьу ІЬе арріісапї іп сазе оТ
Тііііпд ІЬе уасапї розіїіоп . . . .  , ,. А , . , ,тт1 .Макіпд аесшопз оп іззиез, ассогаіпд іо іЬе іедізшюп оі Икгаіпе

апа іЬе Агіісіе оґ А88осіаІіоп8 оґ іЬе Сотрапу геґег іо іЬе
сотреіепсе оґ іЬе 8ирегуі80гу Воага.

ТЬе ігап8Ґогтаііоп оґ іЬе Сотрапу іпіо а тогіегп сотрапу №ііЬ 
еґґесііуе Ьи8іпе88 ргосе88е8 (геуіете апа орііткаііоп оґ Ьи8іпе88 
ргосе88е8), оріітаї огдапкаііопаї 8ігисіиге апа 8іаґґ зсЬеаиІе, 
еґґесііуе іпіегпаї гедиіаііопз, ро1ісіе8 апа ргосеаигез.

Расіїііаііпд ргіуаіігаііоп ргосе88е8 оп іЬе Ьазіз оґ аесізіопз оґ 
ргіуаіігаііоп Ьоаіез.

8 ЕЙесїіуе йесізіоп-такіпд АЬіІііу іо 80іує сотріех іа8к8 іп іітііеа ііте, аЬііііу іо №0гк теііЬ
тиііііазкіпд, зеіііпд доаіз, ргіогіііе8 апа огіепіаііоп8, аЬіІііу іо теогк 
№ііЬ іагде атоипі оґ іпґогтаііоп.

9 Регвопаї циаііїіез Оізсірііпе апа 8у8іетаііс, аіріотасу апа ЯехіЬіІііу, зеїґ-огдапігаііоп
апа аеуеіортепі огіепіаііоп, іппоуаііоп апа сгеаііуііу, іЬе аЬіІііу іо
№0гк ипаег 8іГЄ88.

То рагіісіраіе іп іке сотреШіуе шеіесіїоп, іке арріісапі регшопаїїу шиЬтііш ап*І /  ог шепіїш а ЇШ о/ 
іїоситепіш Ьу е-таіі:

- арріісаііоп іог рагіісіраііоп іп іЬе сотреііііоп, іпаісаііпд тоЬіІе рЬопе, ріасе оґ ЬігіЬ ассогаіпд іо 
раззрогі апа ріасе оґ ге8іаепсе, теап8 оґ гетоіе соттипісаііоп іаепііґіег (8куре, 2оот, еіс.),поп- 
арріісаііоп (арріісаііоп) оґ ге8ігісііуе теа8иге8 (8апсііоп8) іп ассогаапсе №ііЬ іЬе Ьа№ "Оп 
8апсііоп8";

- аиіу поіатеа (поіагу - Іог поп-\\огкіпд регзопз. Ьеаа оґ ІЬе НК зегуісе - ґог \\огкіпд опез):
• сору оґ ап іаепіііу аоситепі,
• соріе8 оґ іЬе етріоутепі гесога Ьоок (іґ апу) ог аоситепі8 сопґігтіпд іЬе ауаііаЬііііу оґ 

теогк ехрегіепсе,
• сору оґ іЬе аоситепі оп ЬідЬег еаисаііоп;

- сиггісиіит уііае (ге8ите) іпаісаііпд іЬе аа0ге88 іп (8куре, 2оот, еіс.);
- соп8епі іо рег8опаі ааіа ргосе88іпд;
- гесоттепааііоп8 (іґ апу);
- 8іаіетепі оґ сотрііапсе №ііЬ іЬе сгііегіа оґ іпаерепаепсе оґ а тетЬег оґ іЬе 8ирегуізогу Воага оґ 

іЬе сотрапу, епіегргізе, зресіґіеа Ьу іЬе Ьа№ оґ Икгаіпе;
- тоііуаііоп іеііег оп регґогтіпд іЬе ґипсііопз оґ а тетЬег оґ іЬе 8ирегуізогу Воага.

ТЬе арріісапї із іезропзіЬіе Тог ІЬе іпассигасу оТ ІЬе йоситепїз зиЬтіїїей.



ТЬе 8іаіе Ргорегіу Рипй оР Икгаіпе аскпотеіейдез іЬе Расі іЬаі іЬе сотреііііуе зеіесііоп Рог розіііопз 
оР іпйерепйепі тетЬегз оР іЬе 8ирегуізогу Воагй оР іЬе КЬегзоп Соііоп Мііі Й8С теііі Ье Ьеі<і іп ассогйапсе 
теііЬ іЬе Ргосейиге оР Ьоійіпд іЬе сотреііііуе зеіесііоп оР сапйійаіез Рог розіііопз оР іпйерепйепі тетЬегз 
оР іЬе 8ирегуізогу Воагй оР 8іаіе Шііагу Епіегргізе апй іЬеіг арроіпітепі, аз тееіі аз Ьоійіпд іЬе 
сотреііііуе зеіесііоп оР сапйійаіез Рог розіііопз оР іпйерепйепі тетЬегз оР іЬе 8ирегуізогу Воагй оР а 
Ьизіпезз епіііу, іп іЬе аиіЬогігей сарііаі оР теЬісЬ тоге іЬап 50 регсепі оР зЬагез (зіакез) аге отепей Ьу іЬе 
зіаіе, ргорозей Ьу іЬе зи^есі оР тападетепі оР зіаіе ргорегіу ЬеРоге іЬе еіесііоп оР іпйерепйепі тетЬегз оР 
ІЬе зирегазогу Ьоагй, арргоуей Ьу ІЬе СаЬіпеІ оР Міпізіегз оР ^кгате оп МагсЬ 10, 2017 № 142 "8оте 
іззиез оР тападетепі оР зіаіе ипііагу епіегргізез апй Ьизіпезз епііііез, іп іЬе аиіЬогігей сарііаі оР теЬісЬ 
тоге іЬап 50 регсепі оР зЬагез (зіакез) отепей Ьу іЬе зіаіе" (аз атепйей).

8іаіетепІз апй йоситепіз аге ассеріей ипііі 23.08.2021 іпсіизіуе іо іЬе аййгезз: 01133, Куіу сііу, 
18\9 Непегаіа Літагоуа 8і., (іеі. 200-32-07, 285-15-41) ог іо ІЬе е-таіі аййгезз
тагупа.ЬгоЬоуа@зрРи. єру. иа.

ТЬе сотреііііуе зеіесііоп теііі Ье Ьеій оп 22.09.2021 а! 11-00 аі іЬе аййгезз: 01133, Куіу сііу, 18/9 
Непегаіа Літагоуа 8і., гоот 303. ТЬе йізсіозиге оР іЬе гезиііз оР іЬе сотреііііуе зеіесііоп теііі Ье ріасей оп 
іЬе оРРісіаі тееЬзііе оР іЬе Рипй.

ТЬеге із по іпРогтаііоп сопсегпіпд іЬе Ріпапсіаі апй есопотіс сопйіііоп оР іЬе Сотрапу.

mailto:maryna.hrobova@spfu.gov.ua
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1* ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства 

«Херсонський бавовняний комбінат» (далі - Положення) розроблено відповідно 
до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про 
акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 
10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними 
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких

* більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. №
143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності».

1.2 Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу 
наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський бавовняний комбінат» 
(далі - Товариство), визначаються функції члена наглядової ради Товариства 
(далі - Наглядова рада), а також сфера компетенції та сукупність професійних 
навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та 
особисті якості.

2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА 
ЗАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює представництво та захист прав
акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним 
законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі - 
Дирекція).

2.2 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом,
статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради 
загальними зборами акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

2.3 Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4 Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або

чинним законодавством.
2.5 Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом

Товариства та/або чинним законодавством.
До основних функцій члена наглядової ради належать:

- забезпечення реалізації та захист прав акціонерів,
- регулювання та контроль діяльності в межах компетенції, визначених

законодавством та статутом Товариства, виконавчого органу Товариства,
- надання пропозицій щодо стратегії розвитку Товариства,
- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю,
- призначення посадових осіб Товариства, затвердження умов договорів, що

укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру 
їх винагороди та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу 
Товариства,

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у
тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації 
про Товариство,

- здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням
конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за 
використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з 
пов’язаними особами,

- інші функції, визначені статутом та законодавством.
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3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ 
ІАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних 
зборів шляхом кумулятивного голосування на строк визначений статутом 
Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також 
підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства 
та/або законом.

3.2 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють 
їхні інтереси (далі - Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової 
ради (далі - Незалежні директори).

3.3 Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом 
Товариства та/або чинним законодавством.
3.3.1.Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника 
акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради 
припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з 
моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера 
(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

3.4 Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть 
бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення 
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про

|К припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними
зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
Загальних зборах.

3.5 Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується 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 відповідно, може бути 
замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, 
ІФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ 
ІОВННЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА 
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 
Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу 
Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

4.2 При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір 
внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не 
порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має 
забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до 
кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для 
кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду 
Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог 
незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених 
законом.

4.3 Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради.



4.4 Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради 
не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної 
комісії Товариства.

4.5 Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає 
критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства, даним Положенням 
та/або чинним законодавством.

5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО 
СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ 
«Херсонський бавовняний комбінат» має умовний поділ на підрозділи та/або працівників, 
що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів 
наглядової ради комісія з конкурсного відбору (Далі - Комісія) буде виходити з 

'необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу 
Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності 
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з 
напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що 
приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за 
діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості 
функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку 
процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати 
виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової 
ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
^  корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та 
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, 
бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 
продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу підприємств та/або 
організації продажів/закупівель.
У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір 

жндидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". 
’З. більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають 
впрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен 
іскЕтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1, Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
І . Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
/ .  Маркетингу та/або організації продажів/закупівель.

6 . ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між 

нормами нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це 
Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких 
нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства 
є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в 
частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними 
корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань
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управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну 
силу перед нормами цього Положення.

6.3.3 урахуванням п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду 
часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого 
органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх 
приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить 
законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з 
питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього 
Положення.

« М
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1. С Е ^ К А Ь  РК О У І8ІО ^

1.1 Тке КедиіаІіопз оп Іке ргіпсіріез оГ Гогтаїіоп оГ Іке 8ирегуізогу Ьоагй оГ Іке ІоіпІ-зІоск 
сотрапу 'Ккегзоп СоІІоп Мііі" (кегеіпаГІег геГеггей Іо аз Іке Кедиїаііопз) аге йеуеіорей іп 
ассогйапсе ’ш Ік Іке Ь а т  оГ Ш тате  "Оп М ападетепІ оГ 8іаІе РгорегІу", "Оп ІоіпІ 8іоск 
Сотрапіез" апй Іо ітр іетеп І гезоіиІіопз оГ Іке СаЬіпеІ оГ МіпізІегз оГ Цкгаіпе аз оГ Магск 
10, 2017 № 142 “8о те  іззиез оГ тападетеп! оГ зіаіе ипіагу епІегргізез апй сотрапіез, іп 
Іке аиІкогітей саріІаі оГ ^к іск  тоге Ікап 50 регсепІ оГ зкагез (ГгасІіопаі зкагез оГ зІоск) 
Ьеіопд Іо Іке зІаІе" апй аз оГ Магск 10, 2017 № 143 "8оте іззиез оГ зІаІе ргорегІу 
тападетепІ".

1.2 Тке КедиіаІіопз езІаЬіізк Іке депегаі гедиігетепІз Гог сапйійаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагй 
оГКкегзоп СоІІоп Мііі (кегеіпаГІег геГеггей Іо аз Іке С отрапу), йейпе Іке ГипсІіопз оГ а 
т етЬ ег  оГ Іке 8ирегуізогу Воагй оГ Іке Сотрапу (кегеіпаГІег геГеггей Іо аз Іке 8ирегуізогу 
Воагй), аз ^е іі аз Іке сотреІепсіез апй Іке гапде оГ ргоГеззіопаі зкіііз гедиігей оГ а тетЬ ег  
оГ Іке 8ирегуізогу Воагй, кіз/кег ргоГеззіопаі апй регзопаі диаііІіез.

2. МАШ РКШСІРЬЕ8 ОГ АСТІУІТІЕ8 ОГ ТНЕ 8ГРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ.
Г Ш С Т ІО ^  ОГ А МЕМВЕН ОГ ТНЕ 8ГРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

2.1 Тке 8ирегуізогу Воагй із а Ьойу оГ Іке Сотрапу, ’Ш іск ргоІесІз Іке гідкІз оГ Іке 
зкагекоійегз, апй іп ассогйапсе Іо сотреІепсе зресійей Ьу Іке АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке 
Сотрапу апй Іке арріісаЬіе 1а^, сопігоіз апй гедиіаІез Іке асІіуіІіез оГ Іке Сотрапу'з 
БігесІогаІе (кегеіпайег геГеггей Іо аз Іке Бігееіогаіе).

2.2 Тке сотреІепсе оГ Іке 8ирегуізогу Воагй іпсіийез зоіуіпд Іке іззиез зІіриіаІей Ьу Іке іа^, 
Іке АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу, аз ^е іі аз Іке іззиез геГеггей Іо Іке 8ирегуізогу 
Воагй Ьу Іке Оепегаі МееІіпд оГ 8кагекоійегз оГ Іке Сотрапу (кегеіпаГІег геГеггей Іо аз - 
Іке Сепегаї Мееііпд).

2.3. Тке диапІіІаІіуе сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагй із йеІегтіпей Ьу Іке АгІісіез оГ 
АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу.

2.4. Тке ргосейиге Гог огдапігіпд Іке ^огк оГ Іке 8ирегуізогу Воагй із йейпей Ьу Іке АгІісіез 
оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу апй / ог Іке сиггепІ іедізіаІіоп.

2.5. Тке ГипсІіопз, гідкІз апй йиІіез оГ а т етЬ ег  оГІке 8ирегуізогу Воагй аге езІаЬіізкей Ьу 
Іке АгІісіез оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу апй / ог Іке сиггепІ іедізіаІіоп.
Тке таіп  ГипсІіопз оГ а т етЬ ег  оГ Іке 8ирегуізогу Воагй іпсіийе:

- епзигіпд ітріетепІаІіоп апй ргоІесІіоп оГ Іке гідкІз оГ зкагекоійегз,
- ассогйіпд Іо сотреІепсе гедиіаІіоп апй сопІгоі оуег Іке асІіуіІіез оГ Іке Сотрапу'з 
ехесиІіуе Ьойу зресійей Ьу Іке іа ^  апй Іке АгІісіе оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу,
- ргоуійіпд зиддезІіопз Гог Іке йеуеіортепІ зІгаІеду оГ Іке Сотрапу,
- епзигіпд Іке ейесІіуепезз оГ Іке іпІегпаі сопІгоі зузІет,
- арроіпІіпд Іке ехесиІіуез оГ Іке Сотрапу, арргоуіпд Іке Іегтз оГ адгеетепІ сопсіийей 
’шІк Іке Скаігтап апй тетЬ егз оГ Іке ехесиІіуе Ьойу, езІаЬіізкіпд Іке атоипІ оГ Ікеіг 
гетипегаІіоп апй ипйег Іке йеІегтіпаІіоп оГ Іке сопІгоі Гогтз оуег Іке асІіуіІіез оГ Іке 
ехесиІіуе Ьойу оГ Іке Сотрапу,
- ехегсізіпд сопІгоі оуег Іке Гіпапсіаі апй Ьизіпезз асІіуіІіез оГ Іке Сотрапу, іпсіийіпд



іЬе ргерагаііоп оГ сотріеіе апй геііаЬІе риЬііс іпГогтаііоп аЬоиі іЬе Сотрапу,
- ехегсівіпд сопігоі оуег іЬе ргеуепііоп, ійепііГісаііоп апй гевоіиііоп оГ іЬе сопГіісів оГ 
іпіегеві Ьу іЬе ойїсіаів оГ іЬе Сотрапу'в Ьойіев, іпсіийіпд іЬе иве оГ іЬе С отрапу'8 
ргорегіу Гог іЬеіг о ^ п  ЬепеГіі апй іЬе епіегіпд іпіо адгеетепів ^ і Ь  аГГіііаіей регвопв,
- оіЬег Гипсііопв а8 вресіГіей Ьу іЬе Агіісіев оГ Аввосіаііоп апй іЬе Іа^.

3. РНОСЕБЦНЕ ЕОН ТНЕ Е^ЕСТIОN АN^ ТЕКМINАгПОN ОЕ АЕТНОНІТІЕ8 ОГ 
ТНЕ МЕМВЕН8 ОЕ 8ЕРЕНУІ8ОНУ ВОАНБ

3.1. ТЬе тетЬегв оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй аге еіесіей Ьу вЬагеЬоійегв йигіпд іЬе Оепегаі 
тееііпд Ьу ситиіаііуе уоііпд Гог а іе гт  йеіегтіпей Ьу іЬе Агіісіе оГ Аввосіаііоп оГ іЬе 
Сотрапу. ТЬе ргосейиге оГ ситиіаііуе уоііпд, а8 ’леіі а8 соипііпд оГ уоіев і8 саггіей оиі іп 
огйег, йейпей Ьу іЬе Агіісіе оГ Аввосіаііоп оГ іЬе Сотрапу апй / ог іа^.

3.2. ТЬе вЬагеЬоійегв ог регвопв гергевепііпд іЬеіг іпіегевів (Ьегеіпайег геГеггей іо а8 
8ЬагеЬо1йегв' гергевепіаііуев) апй / ог іпйерепйепі тетЬ егв  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй 
(ЬегеіпаГіег геГеггей іо ав Іпйерепйепі йігесіогв) аге еіесіей іо іЬе 8ирегуівогу Воагй.

3.3. ТЬе питЬег оГ Іпйерепйепі йігесіогв іп іЬе 8ирегуівогу Воагй ів йеіегтіпей Ьу іЬе 
Агіісіе оГ Лввосіаііоп оГ іЬе С отрапу апй / ог іЬе сиггепі іедівіаііоп.

3.3.1 ТЬе ро^егв оГ а тетЬ ег  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй аге уаіій Ггот іЬе т о т е п і  оГ Ьів 
еіесііоп Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд. Іп саве оГ геріасетепі оГ а т етЬ ег  оГ іЬе 8ирегуівогу 
Воагй - гергевепіаііуе оГ іЬе вЬагеЬоійег, іЬе ро^егв оГ іЬе гесаііей т е т Ь е г  оГ іЬе 
8ирегуівогу Воагй аге іегтіпаіей, апй а п е^  т етЬ ег  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй вЬаіі асдиіге 
іЬе ро^егв Ггот іЬе т о т е п і оГ гесеірі Ьу іЬе Сотрапу оГ а т і і і е п  поіісе Ггот іЬе 
вЬагеЬоійег (вЬагеЬоійегв), ^Ьове гергевепіаііуе ів іЬе соггевропйіпд т е т Ь е г  оГ іЬе 
8ирегуівогу Воагй.

3.4. ТЬе ро^егв оГ а т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй т а у  Ье іегтіпаіей ргетаіигеіу Ьу 
гевоіиііоп оГ іЬе Оепегаі Мееііпд опіу ироп іЬе вітиііапеоив іегтіпаііоп оГ іЬе ро^егв оГ 
аіі тетЬ егв  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй. Іп висЬ саве, іЬе гевоіиііоп іо іегтіпаіе іЬе ро^егв оГ 
іЬе тетЬегв оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй вЬаіі Ье раввей Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд Ьу а вітріе 
таіогііу оГ уоіев оГ іЬе вЬагеЬоійегв гедівіегей Гог рагіісіраііоп іп іЬе Оепегаі Мееііпд.

3.5. Сіаиве 3.4 ЬегеоГ вЬаіі поі арріу іо іЬе гідЬів оГ іЬе вЬагеЬоійег (вЬагеЬоійегв), ^Ьове 
гергевепіаііуе ^ав еіесіей іо іЬе 8ирегуівогу Воагй, іо геріасе висЬ гергевепіаііуе - а 
т етЬ ег  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй. ТЬе т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй еіесіей ав а 
гергевепіаііуе оГ а вЬагеЬоійег ог дгоир оГ вЬагеЬоійегв, гевресііуеіу, т а у  Ье геріасей Ьу 
висЬ вЬагеЬоійег ог дгоир оГ вЬагеЬоійегв аі апу ііте .

4. С Е ^ Н А Ь  НЕОШНЕМЕОТ8 ЕОН С А ^ГО А ТЕ 8 ЕОН МЕМБЕН8 ОЕ ТНЕ 
8ЕРЕНУІ8ОНУ БОАНБ8, СОМРЕТЕNСIЕ8 АN^ 8ЕТ ОЕ Р Н О Е Е 88ІО ^ Ь  

8КІЕЬ8 ТО ВЕ РНОТЕСТЕБ ВУ А МЕМВЕН ОЕ ТНЕ 8ЕРЕНУІ8ОНУ ВОАНБ, 
НІ8 Р Н О Е Е 88ІО ^ Ь  АN^ Р Е Н 8 О ^ Ь  ОЕАЕІТІЕ8

4.1 ЕасЬ вЬагеЬоійег вЬаіі Ьауе іЬе гідЬі іо ргорове сапйійаіев іо іЬе 8ирегуівогу Воагй, іЬе 
питЬег оГ ^ЬісЬ т а у  поі ехсеей іЬе питЬег оГ тетЬ егв оГ іЬе 8ирегуівогу Воагй. ТЬе



ргоседиге оГ такіпд ргорозаїз Гог сапдідаІез Іо Іке Зирегуізогу Воагд із деІегтіпед Ьу Іке 
АгІісїед оГ АззосіаІіоп оГ Іке С отрапу апд / ог сиггепІ їедізїаІіоп.

4.2. Іп зеїесІіпд Іке тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд, еаск зкагекоїдег ІкаІ іпІепдз Іо зиЬтіІ а 
ргорозаІ Гог Іке тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд, ргоуідед ІкаІ Ікіз доез поІ уіоІаІе кіз 
гідкІз аз дейпед Ьу Іке АсІ апд / ог Іке АгІісІез оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу, зкаІІ ргоуіде 
Іке діуегзіІу оГ Іке Зирегуізогу Воагд іп ассогдапсе ш Ік  гедиігетепІз Іо сапдідаІез Гог Іке 
Зирегуізогу Воагд, ^к іск  зкаІІ Ье Іке зате  Гог а сапдідаІе Гог Іке розіІіоп оГІпдерепдепІ 
БігесІог апд а сапдідаІе Гог Іке розіІіоп оГ а Зкагекоїдег КергезепІаІіуе оп Іке Зирегуізогу 
Воагд оГ зиск Сотрапу, оІкег Ікап Іке іпдерепдепсе гедиігетепІз Гог а сапдідаІе Гог Іке 
розіІіоп оГ ап ІпдерепдепІ БігесІог аз дейпед Ьу Іа^.

4.3. Еаск зкагекоІдег іпдерепдепІІу ідепІіГіез сапдідаІез Гог Іке Зирегуізогу Воагд.
4.4. ОпІу ап іпдіуідиаІ т а у  Ье а т етЬ ег  оГ Іке Зирегуізогу Воагд. Тке т е т Ь е г  оГ Іке 

Зирегуізогу Воагд т а у  поІ Ье зітиІІапеоизІу а т етЬ ег  оГ Іке ехесиІіуе Ьоду апд / ог а 
т етЬ ег  оГ Іке АидіІіпд со тт іІІее  оГ Іке Сотрапу.

4.5. Тке іпдіуідиаІ т а у  Ье еІесІед аз ап ІпдерепдепІ дігесІог, ^к о  тееІз Іке сгіІегіа апд 
гедиігетепІз езІаЬІізкед Ьу Іке АгІісІе оГ АззосіаІіоп оГ Іке Сотрапу, Ікіз КедиїаІіоп апд / 
ог Іке сиггепІ їедізїаІіоп.

5. СКІТЕК.ІА ЕОК 8Е^ЕСТIОN ОЕ АРРБІСАОТ8 ЕОК ЕОКМАТIОN ОР ТНЕ 
АСТІУЕ СОМРО8IТIОN ОЕ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ БОАКБ ОЕ КНЕК8ОN

СОТТОN МІЕЕ
Такіпд іпІо ассоипІ Іке ГасІ ІкаІ іп огдег Іо ГиІІу геаїіге Іке тападетепІ ргосеззез оГ Ккегзоп 

СоІІоп МіІІ ІЗС каз а сопдіІіопаї діуізіоп іпІо ипіІз апд / ог етрІоуеез саггуіпд оиІ а сегІаіп 
асІіуіІу, Гог Іке сотреІіІіуе зеїесІіоп оГ іпдерепдепІ тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд 
сотреІіІіуе зеїесІіоп со тт іІІее  (кегеіпайег геГеггед Іо аз - Іке Сошшіззіоп) ш її дізрепзе 
ш Ік Іке пеед Іо зеїесІ регзопз ^к о  соїїесІіуеїу соггезропд Іо Іке тозІ орІітаї сотрозіІіоп 
оГ Іке Зирегуізогу Воагд.

Тке о р Ііт и т  сотрозіІіоп оГ Іке Зирегуізогу Воагд із Іке зіІиаІіоп ^кеге Іке асІіуіІу ргоГіїе 
(зресіаїігаІіоп, диаїійсаІіопз, ^огк ехрегіепсе) оГ Іке тетЬ егз оГ Іке Зирегуізогу Воагд 
соіпсідез ш Ік  Іке асІіуіІіез оГ Іке Сотрапу. Іп Ікіз сазе, Іке Зирегуізогу Воагд, аз а Ьоду 
ІкаІ такез а їтозІ аїї кеу десізіопз оГ Іке Сотрапу апд топіІогз Іке асІіуіІіез оГ Іке 
ехесиІіуе Ьоду, ш її Ье ти ск  еазіег Іо ипдегзІапд Іке ресиїіагіІіез оГ Іке Сотрапу аз а 
^коїе апд іІз іпдіуідиаї агеаз, Іо ипдегзІапд Іке їодіс оГ ргосеззез ’шІкіп Іке С отрапу апд 
Гиїїу сопІгої Іке ехесиІіуе Ьоду, іпсїидіпд іІз іпдіуідиаї тетЬегз. Ткиз, Іке Зирегуізогу 
Воагд зкоиїд іпсїиде (орІітаї орІіоп):

- регзоп ш Ік  а їа ^  дедгее, диаїіГісаІіоп аз а їа^уег, апд ехрегіепсе іп согрогаІе, сіуії апд/ог
Ьизіпезз їа^;

- регзоп ш Ік  ап есопотіс едисаІіоп, диаїійсаІіоп аз ап есопотізІ, ассоипІапІ ог аидіІог, апд
ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд апд/ог аидіІіпд;

- регзоп ш Ік  ап есопотіс едисаІіоп, диаїіГісаІіоп аз а тагкеІег, заїез/ригсказе тападег апд
ехрегіепсе іп тагкеІіпд Ьизіпеззез апд/ог заїез/ригсказе тападетепІ.



Іп сазе ІкаІ Іке орІітаї сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагд саппоІ Ье аскіеуед, сапдідаІез 
зкаїї Ье зеїесІед ассогдіпд Іо Іке ргіпсіріе "Ггот Іке тоге ітрогІапІ Іо Іке їезз ітрогІапІ". 
Тйе тоге ітрогіапі із Іке сашШаІе’з ехрегіепсе іп агеаз г е ^ а п і  Іо Ійе асіІVІ^іе8 оГ Ійе 
Сотрапу, Іезз ітрогІапІ аге диаїіГісаІіопз апд едисаІіоп.

Іп зеїесІіпд Ггот ехрегіепсе, Іке сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Воагд аз а ^ко їе  зкоиїд Ье 
огіепІед апд кауе ехрегіепсе іп аІ ІеазІ Іке Гоїїо’шпд агеаз:

1. СогрогаІе, сіуії апд/ог Ьизіпезз їа^.

2. Ріпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипІіпд апд/ог аидіІіпд.

3. МагкеІіпд апд/ог заїез/ригсказіпд огдапітаІіоп.

6. Т К А ^ Г П О ^ Ь  АN^ БШАЬ РКОУГ8ГО^

6.1 Іп сазе оГ атепдтепІз Іо Іке їедізїаІіоп оГ Ш тате  апд іп сазе оГ дізсгерапсіез ЬеШееп Іке 
погтз оГ зиск їедізїаІіуе асІз апд Іке погтз оГ Іке ргезепІ КедиїаІіопз, Ікіз КедиїаІіопз зкаїї 
Ье аррїіед іп Іке рагІ ^к іск  із поІ сопІгадісІіпд Іо Іке погтз оГ зиск їедізїаІіуе асІз.

6.2 ІГ Гог а сегІаіп регіод оГ Ііт е  опе оГ Іке зкагекоїдегз оГ Іке Сотрапу із/шїї Іке зІаІе 
гергезепІед Ьу Іке аиІкогігед Ьоду, Ікіз КедиїаІіопз агеМіїї Ье еГГесІіуе іп Іке рагІ поІ 
сопІгадісІіпд Іке їедізїаІіоп оп Іке зІаІе согрогаІе гідкІз тападетепІ, апд Іке погтз оГ 
гедиїаІогу їедаї асІз оп Іке зІаІе согрогаІе гідкІз тападетепІ кауе/шїї кауе ргеуаіїіпд оуег 
Іке погтз оГ Ікіз КедиїаІіопз.

6.3.3 Такіпд іпІо ассоипІ Іке ргоуізіопз оГ рагадгарк 6.2 оГ Ікезе КедиїаІіопз, іп Іке еуепІ ІкаІ 
Гог а сегІаіп регіод оГ Ііте  опе оГ Іке зкагекоїдегз оГ Іке Сотрапу із / ш її Ье Іке зІаІе іп Іке 
регзоп оГ Іке аиІкогітед Ьоду апд Гог Іке зкагез о^пед Ьу Іке зІаІе ш її Ье десідед оп Ікеіг 
ргіуаІігаІіоп, Ікезе КедиїаІіопз аррїу / ш її аррїу іп Іке рагІ ІкаІ доез поІ сопІгадісІ Іке 
їедізїаІіоп оп ргіуаІігаІіоп іззиез, апд Іке погтз оГ Іке їедаї асІз оп ргіуаІігаІіоп іззиез тизІ 
/ зкаїї ргеуаії оуег Іке погтз оГ Ікезе КедиїаІіопз.

ТоІаї зІіІскед, питЬегед апд зеаїед 5 (йуе) радез 

\зідпед\

КогоІеІзкуі У.Ь.

АсІіпд Скаігтап оГ Іке Воагд оГ Ккегзоп СоІІоп Міїї ОІ8С

ТоІаї зІіІскед, питЬегед апд зеаїед 5 (йуе) радез 

8ідпаІиге



\5еаІ: Ореп ЗоШ-Зіоск Сотрапу "Ккегзоп СоНоп МіІІ"\


