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3) заохочувати справедливе відношення до винагород, враховуючи як внутрішні, так і 
зовнішні порівняння та фактори, інтереси акціонерів;  

4) оцінка та удосконалення програм винагороди повинні здійснюватися з урахуванням 
стратегічних напрямків, даних щодо зовнішнього ринку, загальної політики винагороди Това-
риства. 

2.2. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства не передбачає:  
1) здійснення негрошових виплат;  
2) реалізацію політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового 

виходу на пенсію членів Наглядової ради Товариства;  
3) права членів Наглядової ради Товариства на отримання опціонів, базовим активом 

яких є акції ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ", акцій.  
2.3. Товариство не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради. 

3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ. 

3.1. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, а також 
затвердження умов цивільно-правових договорів з ними відноситься до виключної компетен-
ції загальних зборів Товариства.  

Рішення загальних зборів Товариства щодо розроблення  політики та встановлення  
розміру винагороди, здійснення виплати винагороди членам Наглядової ради приймаються 
виключно на підставі та в межах пропозицій Комітету Наглядової ради ПАТ "ІНТЕРПАЙП 
НТЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам (далі за текстом – 
Комітет).   

При затвердженні винагороди враховуються умови оплати праці працівників Товарис-
тва, зокрема, проводиться аналіз середнього розміру винагороди працівників Товариства та 
його співвідношення з розміром винагороди членів Наглядової ради.  

3.2. Винагорода членів Наглядової ради Товариства може містити фіксовану та змінну 
складові. Винагорода  виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному 
цим Положенням.  

3.3. Фіксована складова винагороди виплачується членам Наглядової ради у розмірі, 
визначеному укладеними з ними цивільно-правовими договорами.  

3.4. Додаткова винагорода є змінною складовою винагороди членів Наглядової ради 
Товариства. 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 цивільно-правовому договорі; 

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

3.5. Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради Товариства за вико-
нання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі, який укладається між 
ним та Товариством. 

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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 
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3.8. 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. 

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

3.10. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Това-
риства розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну повнова-
жень за звітний період.   

3.11. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства має містити 
положення, які дають змогу Товариству вимагати повернення змінної складової винагороди, 
рішення про виплату якої було прийнято загальними зборами на підставі інформації, яка зго-
дом виявилась не правдивою (недостовірною). 

4. ДОДАТКОВІ ЗАОХОЧЕННЯ. 

4.1. Члени Наглядової ради Товариства за виконання своїх функціональних обов’язків 
можуть отримувати компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням повноважень члена На-
глядової ради Товариства, а саме:  

- витрат, пов'язаних з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради Това-
риства, у тому числі, проживання у готелі та вартості залізничних квитків;  

- витрат, понесених у зв'язку із відправленням кореспонденції (поштові, кур'єрські пос-
луги) та інше.  

4.2. Оплата відпусток та лікарняних членам Наглядової ради Товариства цивільно-
правовими договорами не передбачається.  

4.3. Товариство забезпечує необхідне фінансування та організаційно - технічне за-
безпечення діяльності членів Наглядової ради Товариства.  

5. СТРОК ДІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ.  

УМОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ПРИПИНЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ. 

5.1. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства укладаються 
на строк дії повноважень члена Наглядової ради, який становить три роки з дати обрання 
загальними зборами Товариства. 

5.2. Прийняття загальними зборами Товариства рішення про дострокове припинення 
повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії цивільно-
правового договору, укладеного з членом Наглядової ради. 

Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства припиняється 
без рішення загальних зборів у випадках: 

1) письмового повідомлення членом Наглядової ради про припинення повноважень 
члена Наглядової ради Товариства, за власним бажанням, за два тижні, до дати припинення 
повноважень; 

2) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової 
ради; 

4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, по-
мерлим; 

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Нагля-
дової ради, який є представником акціонера.  

5.3. Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради Това-
риства, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та за-
кінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).   

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. 

6.1. Товариство щороку готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства 
відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України. 
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6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Наглядової ради складається у пись-
мовій формі.   

6.3. 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.  

6.4. Товариство не публікує на власному веб-сайті Звіт про винагороду членів Нагля-
дової ради Товариства та його проект, якщо цей обов’язок прямо не встановлено рішеннями 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або рішенням Наглядової ради То-
вариства.  

6.5. Розкриття інформації у Звіті про винагороду членів Наглядової ради, у разі його 
розміщення на веб-сайті Товариства, не має призводити до розкриття:  

- персональних даних членів Наглядової ради, а саме реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку у паспорті);  

- комерційної таємниці Товариства.  

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

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

7.2. 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.  
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