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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням Наглядовоi ради
АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги
УкраТни>
вiд к19> березня 202|р.

Протокол J\Ъ9l2021

звIт
KoMiTery Наглядовоi ради ДТ (ДАК <<двтомобiльнi дороги Украiни>> з

винагород та питань призначень за 2020 piK

щей звiт koMiTeTy Наглядовоi ради з винагород та питань призначень Ат
(ДДт <<двтомобiльнi дороги Украiни> (даrri - Звiт) складений за перiод с 18

листопадапо 31 грудня 2020 рокувключно.

I. На засiданнi НаглядоВоi радИ АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>,

яке вiдбУлося 18 листопада2о2О рокУ (Протокол Jф 2/2020), створено KoMiTeT з

винагород та питань призначень та затверджено Положення про KoMiTeT з

винагорОд та питань призНаченЬ ДТ (ДДК <<двтомобiльнi дороги Украiни>.

ПоложеннЯ прО KoMiTeT з винагород та питань призначень АТ (ДАК

<двтомобiльнi дороги Украiни> (далi - Положення про KoMiTeT вiдповiдно) е

внутрiшнiм документом дТ (ДДК <<двтомобiльнi дороги Украiню> (надалi -
Компанiя), який визначае правовий статус, ocHoBHi завдання i функцii KoMiTeTy

наглядовоi ради Компанii, права та обов'язки Голови та членiв koMiTeTy, порядок

утворення та роботи KoMiTeTy, забезпечення його дiяльностi.
KoMiTeT е консулЬтативно-дорадчиМ органом, що пiдзвiтний, пiдконтрольний

та пiдпорядкований Наглядовiй радi та забезпечуе ефективне виконання

наглядовою радою cBoik функцiй. koMiTeT не е органом управлiння Компанiею.

koMiTeT створюсться за рiшенням Наглядовоi ради та складаеться не менше

нiж з 3 тръох членiв, що обираються Наглядовою радою зi свого складу,

Наглядовою радою сформовано наступний персон€tльний склад KoMiTeTy з

винагород та питань призначень:
. CiMaK Сергiй Васильович - Голова KoMiTeTy;

о Почтарьов дндрiй олександрович - заступник Голови KoMiTeTY;

о Шубенко олександр днатолiйович - член KoMiTeTy.

KoMiTeT очолюеться нез€lлежним член М, Що вiдповiдае вимогам статгi 56 зу
кПро акцiонернi товаристваD.

Склад KoMiTeTy € оптим€шьним для виконання його функцiй, встановлених

положенням.



Ш. .Щiяльнiсть KoMiTeTy регламентуеться
винагород та питань призначень, яке затверджено

Положенням про KoMiTeT з

на засiданнi Наглядовоi ради, яке

вiдбулось 18 листопада 2020 року (ПротоколNэ2l2020),

основнимИ завданнямИ KoMiTeTy е пiдготовка та подання на розгляд

Наглядовiй радi висновкiв, рекомендацiй, пропозицiй, щодо проектiв рiшень,

стосовно питань, якi виносяться на розгляд Наглядовоi ради та вiдносяться до

предмету вiдання KoMiTeTy
Згiдно iз Положенням до предмету вiдання KoMiTeTy вiдносяться наступн1

питання:
- розроблення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення)

Компанii з питань винагород та призначень;
- попередне визначення та подання рекомендацiй щодо погодження

Наглядовою радою для подЕlльшого схваJIення Вищим органом управлiння
кандидатури на посаду голови правлiння Компанii (тимчасово виконуючого

обов'язки) та визначення та рекомендування Наглядовiй радi кандидатур на

BakaHTHi посади у виконавчому органi, а у випадках, передбачених статутом

або внутрiшнiми документами Компанii, - iнших вакантних посад;

- перiодичне оцiнювання структури, розмiру, складу i роботи виконавчого

органу та надання рекомендацiй наглядовiй радi щодо будь-яких змiн;

- пЪрiодичне оцiнювання членiв виконавчого органу на вiдповiднiсть

квалiфiкацiйним вимогам, оцiнювання виконання встановлених для членiв

виконавчого органу ключових показникiв ефективностi, звiтування та

надання пропозицiй за результатом такого оцiнювання Наглядовiй

Компанii;
розроблення плану наступництва для посад голови та членiв Наглядовоi

ради, внесення у разi, якщо це передбачено внутрiшнiми документами
kомпанii, пропозицiй акцiонерам щодо кандидатур на посади членiв

Наглядовоi ради;
розробле""" .rnu"y наступництва для посад виконавчого органу Компанii,

забезпеЧеннЯ наявносТi у викоНавчогО органУ нzLпежноГо плану наступництва

iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцii в Компанii;

розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження правил (кодексу)

Ьтиrноi поведiнки посадових осiб .органiв акцiонерного товариства, який,

зокрема, регулюе питання конфлiкту iHTepeciB, конфiденЦiйНОСТi, ЧеСНОГО

ведення справ, захисту та належного використання активiв товариства,

дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрiшнiх

норматиВних aKTiB, а такоЖ необхiдНiсть надання наглядовiй радi iнформацiТ

,rрь буд"-якi вiдомi факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

рЬrроЪп.""" рЕlзоN,L з Правлiнням та надання Наглядовiй радi для

затвердження правил (кодексу) етичноi поведiнки посадових осiб органiв

акцiонерного товариства, який, зокрема, регулюе питання конфлiкту

iHTepeciB, конфiденцiйностi, чесного ведення справ, захисту та нzLлежного

використання активiв товариства, дотримання вимог застосовуваного

законодавства та внутрiшнiх нормативних aKTiB, а такоЖ необхiднiстЬ

надання наглядовiй радi iнформацiт про буль-якi вiдомi факти порушень

вимог законодавства або етичних норм;

Радi



забезпечення проведення програм з орiентацii та навчанIuI для членiв

наглядовоi ради та виконавчого органу, необхiдних для ефективного

виконання ними cBoik обов'язкiв у запроваджуванiй в моделi корпоративного

управлiння;
розроОлення та перiодичний перегляд полiтики (внутрiшнього положення)

Компанii з питань винагороди;
- внесення у разi, якщо це передбачено внутрiшнiми документами товариства,

пропозицiй акцiонерам щодо винагороди членiв Наглядовоi ради;
внесення пропозицiй Наглядовiй радi щодо винагороди членiв виконавчого

органу;
надання пропозицiй до Наглядовоi Ради щодо винагороди членlв

виконавчого органу. TaKi пропозицii повиннi стосуватися будь-яких форIvI

компенсацii, включаючи, зокрема, фiксовану винагороду, винагороду За

результатами дiяльностi, пенсiйнi домовленостi та компенсацiю при

звiльненнi. Пропозицii щодо схем винагороди за досягнутими результатами
повиннi супроводжуватися рекомендацiями щодо вiдповiдних цiлей та

критерiiв оцiнки;
надання пропозицiй до наглядовоi ради щодо iндивiдуальноi винагороди, Що

надаеться члену виконавчого органу, гарантуючи ik cyMicHicTb з полiтикою

винагороди, прийнятоЮ Компанiею, та ik вiдповiднiсть оцiнцi роботи
зазначених членiв;

- надання пропозицiй до наглядовоi Ради щодо форпл та iстотних умов
договорiв та KoHTpaKTiB для членiв виконавчого органу;

показникiвнадання пропозицiй до наглядовоi ради щодо ключових показникlв

ефективностi та органiз цiя процедур перiодичноi оцiнки ik виконання

членами виконавчого органу Компанii;
надання заг€шьних рекомендацiй виконавчому органу щодо рiвня та
структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцii;
no"rpon" рiвнЯ та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють

управлiнськi функцii, базуючись на достовiрнiй iнформацii, наданiй

виконавчим органом.
забезпеченнrI проведення програм з орiентацii та навчаннЯ для членiВ

Наглядовоi Ради та виконавчого органу, необхiдних для ефективного

виконання ними своiх обов'язкiв у запроваджуванiй в моделi корпоративного

lЪffii:l"JJ;ож повинен вивчати полiтику виконавчого органу Компанii ЩоДО

добору та призначення осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiт в Компанii.
Будь-якi пропозицii щодо призначення посадових осiб Компанii та if дочiрнiх
пiдприемств, призначення яких нzUIежить до компетенцii Наглядовоi ради
вiдпЬвiднО дО законУ чи переДбаченО статутоМ Компанii, мають бути
попередньо погодженi KoMiTeToM.
голова виконавчого органу Компанii при призначеннi осiб, якi здiйснюють

управлiнськi функцii, мае цогоджувати ixHi кандидатури з koMiTeToM з питань

призначень.

III.За звiтний перiод, починаючи з листопада 2020 року по груДень2020 РокУ,

проведено 5 засiдань KoMiTeTy, наяких було розглянуто 13 питань:



a

1.

2.

a
J.

4.

Протокол вiд 03 грудня 2020 року J\b 1-КВ/2020:

Погодження звiльнення уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi

апарату Компанii.

Щодо погодженIUI на посаду уповноваженого з антикорупцiйноТ дiяльностi

апарату Компанii.
Розгляд проекту Положення про винагороду членiв Наглядовоi ради.

розгляд проекту Положення про винагороду членiв Правлiння та керiвникiв

АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги УкраiЪи>.

1. Розгляд кодексу етики та дiловоi поведiнки, розроблений Правлiнням АТ
(ДАК <<Автомобiльнi дороги УкраiЪш.
IЦодо звiльнення головного iнженера ДI <<Волинський облавтодор>.

IЦодо призначення нач€Lльника фiлii кЧеркаська лД) дочiрнього

a

1.

2.

5. Розгляд проекту Положення з питань призначень Голови Правлiння, членiв

Правлiння, Керiвникiв дочiрнiх пiдприемств та фiлiй АТ (ДАК

<Автомобiльнi дороги Украiни>.
о Протокол вiд 16 грудня 2020 року Ns 2-КВ12020:

2.
aJ.

пiдприемства <Черкаський облавтодор>.

Протокол вiд 18 грудня 2020 року 3-KBl2020:

щодо звiльнення заступника Голови правлiння та припинення повноважень

члена правлiння.

щодо призначення кандиджана посаду заступника Голови правлiннята

включення до складу правлiння.

Протокол вiд29 грудня 2020 року 4,KBl2020:
1. ЩодО ПоложеНня прО ПравлiнНя АТ (ДАК <<Автомобiльнi дороги Украiни>.

2, Схвалення коде су етики та дiловоi поведiнки АТ (ДАк <<Автомобiльнi

дороги Украiни>.
о Протокол вiд 31 грудня2020 року 5-КВ/2020:

1. Щодо звiльнення начальника управлiння забезпеченIuI майнового комплексу

та корпоративних вiдносин.

Bci члени KoMiTeTy протягом звiтного перiоду приймапи активну участь у
Bcix засiданнях KoMiTeTy та пiдготовцi пропозицiй Наглядовiй радi.

У звiтному перiодi KoMiTeToM було виконано ocHoBHi функцii, задачi та

обов'язки, Що встановленi ЗУ <Про акцiонернi товариства>, Статутом Компанii,

Положенням про Наглядову раду, Положенням про KoMiTeT з винагород та питань

призначень посадовим особам Компанii та iншими нормативними документами,

якими регламентусться дiяльнiсть Компанii.

Голова KoMiTery Сергiй CIMAK


