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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Ревізора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» (далі - «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі - «Товариство»),
1.2. Дане Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та 
організацію роботи Ревізора Товариства.
1.3. Положення про Ревізора затверджується Загальними зборами Товариства (далі -  «Загальні збори») і 
може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА
2.1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства. 
Ревізор здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства шляхом перевірки фінансово- 
господарської документації Товариства, у тому числі даних первинного бухгалтерського та податкового обліку.
2.2. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді 
Товариства.
2.3. Ревізор:
2.3.1. організовує свою роботу;
2.3.2. проводить засідання Ревізора, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів 
засідань Ревізора;
2.3.3. доповідає про результати проведених Ревізором перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді 
Товариства;
2.3.4. підтримує постійні зв'язки з іншими органами та посадовими особами Товариства.
2.4. Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА
3.1. Ревізор має право:
3.1.1. отримувати від посадових осіб Товариства матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для 
належного виконання покладених на нього функцій;
3.1.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які 
належать до компетенції Ревізора, у порядку, встановленому цим Положенням;
3.1.3. вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
3.1.4. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зорів;
3.1.5. бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом 
дорадчого голосу;
3.1.6. брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства;
3.1.7. звертатися в комітети Наглядової ради Товариства з пропозицією розглянути будь-яке питання що 
відноситься до компетенції такого комітету;
3.1.8. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у 
фінансово-господарській діяльності Товариства;
3.1.9. залучати до своєї роботи експертів, аудиторські фірми.
3.2. Ревізор зобов’язаний:
3.2.1. проводити планові (річні) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
3.2.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Голові Правління 
та ініціатору проведення спеціальної перевірки;
3.2.3. доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та 
виявлені недоліки і порушення;
3.2.4. негайно інформувати Наглядову раду, Голову Правління про факти шахрайства та зловживань, які 
виявлені під час перевірок;
3.2.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням 
пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
3.2.6. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам 
Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами Товариства.

4. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА
4.1. Ревізор обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які 
мають повну цивільну дієздатність.
4.2. Не можуть бути Ревізором: член Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, 
корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.
4.3. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.
4.4. Ревізором не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати
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посади в органах господарських товариств.
4.5. Строк повноважень Ревізора становить п'ять років.
4.6. Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором на необмежену кількість термінів.
4.7. Право висувати кандидатів для обрання Ревізором мають акціонери Товариства. Акціонер має право 
висувати власну кандидатуру.
4.8. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати одного кандидата.
4.9. Обраним Ревізором вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів.
4.10. Після обрання особи Ревізором, з ним укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються 
права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення та наслідки 
розірвання договору тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з Ревізором укладає особа, 
уповноважена на те Загальними зборами.
4.11. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та 
одночасне обрання нового.
4.12. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору 
припиняються:
4.12.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
4.12.2. в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
4.12.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
4.12.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
4.12.5. у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню 
обов'язків Ревізора.
4.13. Організаційне забезпечення роботи Ревізора здійснює секретар Ревізора, який обирається Ревізором на 
першому його засіданні. Секретар Ревізора веде протоколи, забезпечує зберігання документів, що стосуються 
діяльності Ревізора.

5. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РЕВІЗОРА
5.1. Організаційними формами роботи Ревізора є:
5.1.1. планові (річні) та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
5.1.2. засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи 
Ревізора.
5.2. Проведення перевірок Ревізором.
5.2.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року з метою надання Загальним зборам висновків по річних звітах та балансах.
5.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
5.2.2.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
5.2.2 2 . факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні 
збори не вправі затверджувати баланс.
5.2.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:
5.2.3.1. за ініціативою Ревізора;
5.2.3.2. за рішенням Загальних зборів;
5.2.3.3. за рішенням Наглядової ради;
5.2.3.4. за рішенням Голови Правління Товариства;
5.2.3.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 
відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має 
бути розпочата не пізніше 15 днів з моменту отримання вимоги акціонерів (акціонера) або рішення відповідного 
органу Товариства.
5.3. Проведення засідань Ревізора.
5.3.1. Ревізор приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються за необхідністю.
5.3.2. Засідання Ревізора проводиться в обов'язковому порядку перед початком проведення перевірки для 
визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою 
підбиття підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків 
у фінансово-господарській діяльності Товариства.
5.3.3. Під час засідання секретар Ревізора веде протокол засідання, який підписується Ревізором.
5.4. Ревізор\ доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді 
Товариства.

Голова зборів О.В. Бондар Секретар зборів /  / ^ О Д.Е. Полковський
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