
Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, 
додаткового блага керівника, заступника керівника, особи, яка обіймає 

посаду члена виконавчого органу (Правління Компанії) чи входить до складу 
наглядової ради Компанії. 

 

 Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, 
додаткового блага членів наглядової ради Компанії визначені відповідно до 
Постанови КМУ від 04.07.2017 № 668 «Про затвердження Порядку визначення 
умов оплати праці та компенсації витрат членів наглядових рад державних 
унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 
більше 50% акцій (часток) належить державі», наказів Державного агентства 
автомобільних доріг України від 06.11.2020                   № 451 «Про затвердження 
умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» та від 23.12.2020 № 533 «Про внесення 
доповнення до наказу «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з 
членами наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 451 від 
06.11.2020».  

 Згідно з зазначеними документами  розмір річної  і додаткової винагороди, 
компенсація витрат визначається, сплачується (відшкодовується) на умовах 
договору, укладеного з членом Наглядової ради Ат «ДАК «Автомобільні дороги 
України» та становить (розраховується) за базовий місяць у кратності п’ятнадцять 
до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за квартал 
у середньому по економіці, що передує кварталу розрахунку розмірів винагороди 
оплати послуг члена наглядової ради за опублікованими статистичними даними 
Держстату. 

 Оплата послуг за виконання членом наглядової ради своїх функцій 
здійснюється на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, який 
складається та підписується членом наглядової ради та Компанією в останній 
робочий день кожного місяця. В акті зазначається сума річної та додаткової 
винагород за місяць та сумарна кількість робочих днів виконання функцій члена 
наглядової ради: в адміністративному приміщенні Компанії, поїздок по Україні та 
за межами України, якщо поїздки необхідні у зв’язку з виконанням функцій члена 
наглядової ради, дистанційного виконання функцій члена Наглядової ради,у т.ч. 
члена комітету/ комітетів. 

 У випадку, якщо на день підготовки акту приймання-передачі виконаних 
робіт статистичні дані про середньомісячну заробітну плату за видами 



економічної діяльності за квартал у середньому по економіці, що передує 
кварталу розрахунку розмірів винагороди оплати послуг члена наглядової ради не 
відображені на сайті Держстату, до розрахунку беруться наявні (останні) дані з 
сайту Держстату з подальшим перерахунком винагороди в наступному місяці, що 
відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт.  

Винагорода членам Наглядової ради АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»                 
за жовтень 2021 року 

Члени наглядової 
ради АТ «ДАК 
«Автомобільні 

дороги України»                 
------------------- 

Середньомісячна 
заробітна плата за 

видами економічної 
діяльності за ІI 
квартал 2021 р.          
в середньому по 
економіці, грн 

Річна винагорода 
в розрахунку на 

місяць у 
кратності 15 до 

середньомісячної 
заробітної плати 
по економіці, грн 

Додаткова 
винагорода 
за роботу 
Голови 

Наглядової 
ради, грн  

Додаткова 
винагорода 

за регулярну 
роботу ЧНР 
у комітетах 

НР, грн 

Всього, 
грн  

Єршов А.М. 13 784 206 760   20 676 227 436 
Прокопчук  О.М. 13 784 206 760   20 676 227 436 
Сімак С. В. 13 784 206 760 41 352 20 676 268 788 
Шубенко О. А. 13 784 206 760   20 676 227 436 
Разом х 827 040 41 352 82 704 951 096 

 

 Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, 
додаткового блага членів правління АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 
визначаються контрактами, які укладено Головою наглядової ради АТ «ДАК 
«Автомобільні дороги України» з членами правління. 

 Відповідно до умов контрактів розмір винагороди члена Правління 
Компанії визначається Наглядовою радою Компанії та після укладання контракту 
можу бути змінений (зменшений) за рішенням Наглядової ради лише у випадку 
зменшення (погіршення) фінансових показників діяльності Компанії. 

 Базова частина винагороди члена Правління нараховується йому щомісячно 
з дня укладення контракту. 

 За рішенням Наглядової ради Компанії, прийнятим у порядку, визначеному 
Статутом, внутрішніми положеннями Компанії та Контрактом, члену Правління 
може виплачуватись наступна змінна частина винагороди у вигляді премії, 
надбавки чи доплати: 

- премія за виконання ключових показників ефективності діяльності 
(квартальна або річна), затверджених рішенням Наглядової ради; 



- надбавка або доплата за особливі досягнення, пов’язані з виконанням 
обов’язків члена Правління. Особливими  вважаються досягнення, які за 
рішенням Наглядової ради мають значний позитивний вплив на 
діяльність Компанії. Розмір та порядок виплати надбавки або доплати 
визначається Наглядовою радою; 

- доплата за здійснення повноважень Голови Правління за період 
виконання відповідних повноважень.  
 

Винагорода членам праління АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»          
за жовтень 2021 року 

 Члени 
правління      
АТ «ДАК 

«Автомобільні 
дороги 

України» 

Базова 
частина, 

грн 

Надбавка 
за роботу, 

яка 
передбачає 
доступ до 
державної 
таємниці 
10%, грн 

 

Доплата за 
здійснення 

повноважень 
голови 

правління 
15%, грн 

Матеріальна 
допомога на 

оздоровлення, 
грн 

Оплата 
чергової 

відпустки, 
грн 

Всього, 
грн 

Петрушак Т.Б. 92 565,00 9 256,50 13 884,75 106 796,18 10 860,63 233 363,06 
Тичина Т.Є. 103 455,00 10 345,50     2 210,74 116 011,24 
Гуцол С. 13 548,39         13 548,39 
Разом 209 568,39 19 602,00 13 884,75 106 796,18 13 071,37 362 922,69 

 
04 листопада 2021 року 


