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Сума винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані 
податки і обов'язкові збори відповідно до вимог законодавства України. 

Товариство виступає податковим агентом члена Наглядової ради Товариства в Украї-
ні і утримує необхідні суми податків та обов'язкових платежів з джерела виплати. 

3.4. Членам Наглядової ради Товариства може виплачуватись така додаткова вина-
города: 

1) за виконання членом Наглядової ради функцій Голови Наглядової ради Товариства 
- 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі; 

2) за участь члена Наглядової ради у роботі Комітету Наглядової ради Товариства - 
10 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі (незалежно від кількості комітетів). 

3.5. Річна та додаткова винагороди розподіляються на 12 рівних частин і виплачують-
ся після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавст-
вом, кожного календарного місяця (за винятком першого місяця дії договору, коли член На-
глядової ради отримує частину таких винагород за місяць пропорційно періоду часу його за-
лучення до виконання своїх функцій). 

Додаткова винагорода виплачується члену Наглядової ради, який бере участь у робо-
ті Комітету Наглядової ради Товариства, за умови його регулярної участі у роботі Комітету 
Наглядової ради Товариства. 

3.6. Річна та додаткова винагороди виплачуються у національній валюті України. 
Виплата винагороди членам Наглядової ради Товариства, які є нерезидентами, здійс-

нюється з урахуванням вимог законодавства, що регулює обіг іноземної валюти в Україні. 
3.7. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних 

днів з дати підписання відповідного акта на банківський рахунок члена Наглядової ради, за-
значений в укладеному з ним договорі або який додатково повідомлений членом Наглядової 
ради у письмовій формі. 

3.8. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється на підставі акта між членом 
Наглядової ради та Товариством, який складається щомісяця. В акті зазначається сума річ-
ної та додаткової винагород за місяць. Порядок та строки підписання акта визначаються у 
договорі. 

3.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Товари-
ства, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну повноважень 
за звітний період.   

4. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. 

4.1. Товариство щороку готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства 
відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України. 

4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Наглядової ради складається у пись-
мовій формі.   

Звіт оголошується Головою Наглядової ради чи іншою особою, уповноваженою на це 
Наглядовою радою Товариства, на загальних зборах Товариства. 

4.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства затверджується загаль-
ними зборами Товариства після його розгляду Комітетом Наглядової ради з питань призна-
чень та визначення винагороди посадовим особам.  

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

5.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства зага-
льними зборами Товариства. 

5.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законо-
давству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні нор-
ми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тя-
гне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.  

 






