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затвердження Положення про винагороду членiв Наглядовот Ради
АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>>

про

Вiдповiдно до Закону Украihи <Про акцiонернi товариства>, ПОЛОЖеННЯ
про Щержавне агентство автомобiльних дорiг Украiни, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 вересня 20114 року Jю 439, Статуту акцiонерногО
товариства <,Щержавна акцiонерна компанiя кАвтомобiльнi дороги Украiни>,
затвердЖеногО наказоМ ,Щержавного агентства автомобiльних дорiг Украiни
вiд 23.|t.2020 Ns 469, н а к а з у ю:

1.

Затвердити Положення про винагороду членiв НагпяДовОТ

2.

ДТ

3.

Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

АТ к.ЩАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>, що додаеться.

РаДИ

(МК

<Автомобiльнi дороги УкраiЪп забезпечити оприлюднення
Положення про винагороду членiв Наглядовоi ради АТ кЩАК кАвтОМОбiЛЬНi
дороги УкраiЪю) на власному веб-сайтi.

В.о. Голови

евген кУЗЬкIН

положення про винагороду членiв наглядовоi ради

АТ (ДАК <Автомобiльнi дороги

Украiни>>

1.

зАгАльнI поло}кЕння

1.1 Положення про винагороду членiв Наглядовоi ради АТ (ДАIt
кдвтомобiпьнi дороги Украiнш розроблене вiдповiдно до вимог чинного

законодавства Украiни, зокрема Закону Укратни <про акцiонернi товариства),
Рiшення Нацiонагlьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондОВОГО РИНКУ <ПРО
затвердження Вимог до положення про винагороду та звiту про винагороду
членiв наглядовоi ради та виконавчого органу акцiонерного товарисТвa> Jф659
вiд 25.09.2018 РокУ, Статуту Акцiонерного товариства <,Щержавна акцiонерна
компанiя <Автомобiльнi дороги Украiни>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни Nsбб8 вiд 04.07.20t7 р. "Про затвердження Порядку визначення умов
оплати послуг та компенсацii витрат членiв наглядових рад державних
унiтарних пiдприемств та господарських товариств, у статутному капiталi яких
бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi> та iнших норм чинного
законодавства, iз врахуванням керiвних принципiв оЕСР щодо корпоративного
врядування на пiдприемствах державноi форми власностi (пункт 7 роздiл F).

|.2

Положення встановлюе порядок виплати винагороди членам

НаглядовоI ради.
1.3. Положення затверджуеться Вищим органом Компанii вiДПОВiДНО ДО
закону Украiни "Про акцiонернi товариства".
1.4. Положення е обов'язковим до виконання членами НагпядовоI ради,
Правлiнням та iншими працiвниками Компанii, на яких покладено обОВ'ЯЗКИ З
нарахування та виплати заробiтноi плати та iнших доходiв, корпоративного
секретаря.
2.

- Компанiя

визнАчЕння TEPMIHIB

ДКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

<qЩержавна акцiонерна

компанiя <Автомобiльнi дороги УкраТнш;

-

Статут

- Статут

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

<,.Щержавна

акцiонерна компанiя <<Автомобiльнi дороги Украiни>

- договiр
ради;

3.

цивiльно-правовий до oBip, укладений з членами НаглядовоТ

ВИДИ ВИНАГОРОД ТА ПОРЯДОК IX ВИПЛАТИ

3.1. Членам Наглядовоi ради може виплачуватися винагороДа За ix

дiяльнiсть вiдповiдно до умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з
ними. Умови таких договорiв затверджуються Вищим органом. обов'язковими
умовами договору с: предмет договору, права i обов'язки Члена НаГЛЯДОВОi
ради, оплата послуГ члена НаглядовоI ради, порядок припинення повноважень
члена наглядовоi ради, права iнтелектуальноi власностi члена НаГЛЯДОВОi РаДИ,
порядок вирiшення спорiв, конфiденцiйнiсть, вiдповiдальнiсть чЛена нагляДОВОТ
ради, строк дii договору.

з

членоМ Наглядовоi Ради може бути оплатним uб9.
безоплатним (для члена Наглядовоi ради на час займання посади державно1
служби або iнших посад осiб, уповноважених на виконання функцiй держави
або мiсцевого самоврядування, визначених у пунктi l частини першоi cTaTTi
Закону Украiни "Про запобiгання корупцii").

3.2. ,ЩоговiР

буле
3.3. За кожен календарний piK, протягом якого член Наглядовоi ради

виконувати cBoi функцii, член Наглядовоi ради мас право на оплату послуг у
виглядi рiчноi та додатковоi винагороди.

з.4. Грошова винагорода сплачуеться в нацiонагlьнiй валютi Укратни
гривнi, шляхом безготiвкових переказiв на поточнi рахунки.

-

з.5. МаксимаJIьний розмiр рiчноi винагороди, що пiдлягае виплатi члену
членiв Наглядовоi
, не може перевищувати розмiру винагороди
визначеного у додатку до Постанови Кабiнету MiHicTpiB
1дО4.О7.2017, та залежить вiд чистого рiчного доходу Компанii
вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) за даними останньоi рiчноТ
фiнансовоi звiтностi.

3.6. Розмiр рiчноi i додатковоi винагороди, компенсацiя витрат
визначаеться згiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни Nsб68 вiд
04.о7.20|7 РокУ, та сплачуеться (вiдшкодовуеться) члену наглядовоi Ради
компанiсю на умовах цивiльно-правового договору та становить
(розрахоВуеться) за базовий мiсяць у KpaTHocTi, яка визначена Вищим органом,

оо ..р.д""омiсячнот заробiтноi плати за видами економiчноi дiяльностi

за

у середньому по економiцi, що передуе кварталу розрахунку розмiрiв
винагороди оплати послуг членiв наглядовоi Роди, за опублiкованими

квартаJI

статистичними даними .щержстату.

з.'7.,щодаткова винагорода члену Наглядовот Ради за виконання ним
20 вiдсоткiв його
функцiй Голови Наглядовоi ради виплачусться у розмiрi
бере участь у роботi KoMiTeTy
рiчноi винагороди та члену Наглядовоi ради, який
Ьu.п"доuоi ради за умови його реryлярноi участi у роботi KoMiTeTy Наглядовоi
ради у розмiрi 10 вiдсоткiв.
3.8. Рiчна та додаткова винагороди сплачуеться помiсячно i пiсля
визначених
утримання Bcix податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв),
законодавством, кожногО календаРногО мiсяцЯ (за виняТком перЦого мiсяця дii
за
договору, коли член наглядовоi ради отримуе частину таких винагород
мiсяць пропорчiйно перiоду часу його залучення до виконання cBoik функчiй).
3.9 Компенсацiт пiдлягають витрати члена Наглядовот ради, пов'язанi з
виконанIUIм ниМ cBoix функцiй' за умовИ ik докуМентальнОго пiдтвердження.
,Що витрат, якi компенсуються, належать:
о ВИТРZtТИ на .rроiЪд, В т.ч. в зв'язкУ iз вiдрядженням: залiзничним
транспорrоr; rrо"iтряним транспортом; автомобiльним транспортом (за
винятком TaKci); TaKci (по територii Украiни, - з вокзztлу та аеропорту до

мiсцезнаходження Компанii i у зворотному напрямку, а у випадку
службових вiдряджень в iHTepecax Компанii за межi Украiни , з вокзаJIу
та аеропорту до готелю та мiсця (адреси) вiдрядження i у зворотному
напрямку; повiтряним транспортом в економ-клас1 салону лlтака п0
украiъi та В економ чи бiзнес-класах, за межами Украiни у випадку
службових вiдряджень в iHTepecax КомпанiI;
витрати на проживання у готелi у зв'язку з виконанням функчiй члена
Наглядовоi ради;
витрати, пов'язанi з отриманням вiз до iнших краiн (якщо поiЪдки за
корлон необхiднi у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядовоi ради);
витрати на медичне страхування пiд час поiздок за межi Украiни, якщо
поiiдки за кордон необхiднi у зв'язку з виконанням функцiй члена
Наглядовоi рали;
пов'язанi iз службовими вiдрядженнями в YKpaTHi та за iT
добовi
якщо поiъдки за кордон необхiднi у зв'язку з виконанням
межами""rpur"
в
функцiй члена Наглядовоi ради в розмiрi аналогiчному, що визначений
додur*у Nsl до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02 лютого 2011
року J\Ъ98 (зi змiнами).
3.10. оплата послуг за виконання членом Наглядовоi ради cBoix функцiй
здiйснюеться на пiдставi акта приймання-передачi наданих послуг, який
складаеться та пiдписуеться членом Наглядовоi Ради та Компанiею в останнiй
та додатковоi
робочий день кожного мiсяця. В akTi зщначаеться сума рiчнот
винагород за мiсяць та сумарна кiлькiсть робочих днiв виконання функцiй
члена Наглядовоi ради: в адмiнiстративному примi eHHi Компанii; поiЪдок по
УкраiЪi та за межi Украiни якщо поiЪдки були пов'язанi з виконанням функцiй
.rпёrч Наглядовоi ради; дистанцiйного виконання функцiй члена Наглядовоi
роди, в т.ч. члена KoMiTeTy/KoMiTeTiB.

3.1l. облiк дiяльностi членiв наглядовоi ради та пiдготовка щомiсячних

aKTiB приймання-передачi виконаних робiт (даlri-акти) здiйснюе корпоративний

секретар. Корпоративний секретар направляе до Компанii акти прийманняпередачi виконаних робiт iз розрахунком рiчноi та додатковоi винагороди,
компенсацii витрат (з пiдтверджуючими TaKi витрат документами) щомiсячно.
Компанiя зобов'язана розглянути акти у вiдповi HocTi iз умовами даного
ПоложеНня та цивiльнО-правовОго договору, укладеного з членом НаглядовоТ
акти, та
ради, протягом 3-х робочих днiв з дня ix отриман я) пiдписати TaKi
по".р"уrи ix корпоративному секретарю не пiзнi е 4-х робочих днiв з дня
отримання. У вип&ДКУ, якщо Компанiя не повернула акти приймання-передачi
з
робiт, TaKi робОти вважаються прийнятими на п'ятий робочiй день
""*о"а""х
дня отримання Компанiею aKTiB.

3.|2. Рiчна винагорода

розраховуеться

за

базовий мiсяць

за

опублiкОванимИ статистИчнимИ даними .Щержстату про середньомiсячну
заробiтну плату за видами економiчноi дiяльностi за квартаJI у середньому по
економiцi. У випадку, якщо на день пiдготовки aKTiB така iнформацiя про
статистичнi данi за останнiй квартап не вiдображена на сайтi .щержстату до

розрахунку беруться наявнi (ocTaHHi) данi з подаJIьшим перерахунком
винагороди в насту ному мiсяцi, цо вiдображаеться в актах.
3.13. Виплата рiчноi та додатковоi винагород здiйснюеться протягом 10
каJIендарних днiв з дати пiдписання вiдповiдного акта на банкiвський рахунок
члена Наглядовоi ради.

3.|4. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядовоi
з ним цивiльноРади винагорода виплачуеться вiдповiдно до умов укладеного
правового договору.

3.15. На запит Компанii, за згодою члена Наглядовоi раДИ,

ВИПЛаТа

щорiчнот та додатковоi винагороди може бути частково вiдстрочена на строк не
бiльше 3-х каJIендарних мiсяцiв. Така домовленiсть мас бути оформлена
виключно у формi додатковоi угоди до цивiльно-правового договору iз членом
Наглядовоi Ради та не потребуе окремого затвердження ВищиМ органоМ
Компанii.
4.

спЕцIАльнI умови

4.1. Член Наглядовоi ради зобов'язаний придiлити виконанню обов'язкiв
члена Наглядовоi ради Компанii не менше 50 робочих днiв на к€LленДарнИЙ piK.

4.2. Член Наглядовоi ради може виконувати своi обов'язки як цляхом
адмiнiстративному примiщеннi Компанii так i
роботи безпосередньо
дистанцiйно.

в

5.

звIт про винАгороду члЕнIв нАглядовоi рАди

5.1. За результатами кожного фiнансового року складаеться звiт про
винагороду Голови та членiв Наглядовоi Ради, який виноситься для
затвердження Вищим Органом.
5.2. Вимоги до змiсту звiту про винагороду Голови та членiв НаГЛЯДОВОi
flацlt.rt!.1JrDrru
актами Нацiональноi
нормативно-правовими акtами
визначаються норматиВно-llраIJОtsимИ
компан11 визначаютьсЯ
РадИ Компанii
KoMicii з цiнних паперiв та фондового р нку та iншим законодавсТВОМ УКРаiНИ.

5.3. Звiт цро винагороду Голови та членiв Наглядовоi ради мае мiстити
iнформацiю щодо винагороди, яка ними була отримана (в тому числi
колишнiми) за звiтний фiнансовий piK, а також щодо особливОСтеЙ
застосування Компанiсю полiтики винагороди у попередньоМУ фiнанСОВОМУ
Роцi.

б.прикIнцЕвI положЕння
6.1. Ще Положення набувас чинностi з дати Його затвердженНя ВИЩИМ
органом.
б.2. Положення може бути змiнено таlабо доповнено лише за рiшенням
Вищого органу.

б.3. Це Положення переглядаеться
(одного) разу на piK.

у Mipy необхiдностi,

аJIе не

рiдше l

6.4. Змiни та доповнення до цього Попоження затверджуються Вищим
органом та оформляються викладенням Положення у новiй редакцii. З дати
набрання чинностi новоТ редакцiТ Положення припиняеться дiя попередньоi
редакцii.

У

випадку невiдповiдностi будь-якоi частини цього Положення
законодавству Украiни, Статуту, в тому числi у зв'язку iз прийняттям нових
aKTiB законодавства Украiни або нормативно-правових aKTiB Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи, це Положення буле дiяти лише в тiй частинi, що не суперечитиме
законодавству УкраТни, нормативно-правовим актам Кабiнету MiHicTpiB
Украiни або Статуту.

6.5.

