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Додаток № 2
До договору із Головою ревізійної комісії АТ «НСТУ» від 03 квітня 2019 року
м. Київ

«__» _____________ 2021 року

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що є
юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (надалі –
АТ «НСТУ»), в особі Голови Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапи Світлани Віталіївни, яка
діє на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№1039 (далі - «Статут»), та положення про Наглядову раду акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Державного
комітету телебачення і радіомовлення України від 03.11.2020 року № 102, з однієї сторони,
та громадянин України Пальніков Олександр Володимирович, паспорт __ номер __
виданий ___, який зареєстрований за адресою: __, та який діє відповідно до Договору із
Головою Ревізійної комісії АТ «НСТУ» від «03» квітня 2019 року, зі змінами від 05 березня
2020 року (надалі - «Голова Ревізійної комісії»), з іншої сторони, які надалі разом
іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Додаток №2 (далі –
«Додаток») до договору із Головою Ревізійної комісії від 3 квітня 2019 року (далі –
«Договір»), про наступне:
1. Позапланова перевірка проводиться Головою Ревізійної комісії АТ «НСТУ» на підставі
відповідного рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29 липня 2021 року (протокол № 61).
2. Предметом позапланової перевірки є: перевірка фінансово-господарської діяльності
АТ «НСТУ» за перше півріччя 2021 року.
3. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» розпочинається
Головою Ревізійної комісії не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання
письмової вимоги Наглядової ради АТ «НСТУ».
4. Під час позапланової перевірки Голова Ревізійної комісії АТ «НСТУ» зобов’язаний (-на)
дотримуватися письмових вимог Наглядової ради, враховуючи:
4.1. достовірність даних фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»;
4.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності;
4.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових
операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4.4. дотримання правлінням АТ «НСТУ» повноважень щодо розпорядження майном АТ
«НСТУ» та проведення фінансових операцій від імені АТ«НСТУ»;
4.5. своєчасність і правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями АТ «НСТУ»;
4.6. використання коштів АТ «НСТУ»;
4.7. фінансовий стан АТ «НСТУ».
5. Під час позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ» Голова
Ревізійної комісії наділений (-на) правами та обов’язками відповідно до вимог чинного
законодавства, Статуту АТ «НСТУ», Положення Про Ревізійну комісію АТ «НСТУ» та цього
Договору.
6. Винагорода за послуги з проведення позапланової перевірки визначається відповідним
рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 29.07. 2021 року (протокол № 61) та становить
80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.
7. Голова Ревізійної комісії надсилає Наглядовій раді АТ «НСТУ» повідомлення про
результати проведення перевірки разом з підписаним рішенням (висновком) протягом 5-ти
календарних днів з дня його підписання.
8. Наглядова рада АТ «НСТУ» погоджує отриманий від Голови Ревізійної комісії Акт
приймання-передачі наданих послуг, протягом 3-х робочих днів, з дня його отримання і
передає зазначений акт на затвердження Голові Правління АТ «НСТУ». Голова Правління
протягом 3-х робочих днів з дня його отримання затверджує зазначений Акт прийманняпередачі наданих послуг. Оплата винагороди за надані послуги здійснюється протягом десяти
банківських днів з моменту затвердження Акту приймання-передачі наданих послуг.
9. АТ «НСТУ» утримує із вартості винагороди за надані послуги, що передбачені п. 4 цього
Додатку, всі податки, збори, внески та інші обов'язкові платежі, що мають бути сплачені від
імені та за рахунок Голови Ревізійної комісії, відповідно до чинного законодавства України.
10. Цей Додаток набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.
11. Цей Додаток складений у трьох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний з
яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору.
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