
Додаток 5 

до протоколу засідання 

Наглядової ради АТ «НСТУ» 

від 29 липня 2021 року № 61 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

протоколом Наглядової ради АТ НСТУ» 

від 29 липня 2021 року № 61 

 

 

Заступник голови Наглядової ради   О.М.ПАВЛІЧЕНКО 
 

Додаткова угода № 1 

до контракту із членом правління 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» від ___________ № 
 

  

м. Київ                                                                                            "___"  _____ 2021 р. 

  

Акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України»,  юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 

(надалі – АТ «НСТУ»), в особі Голови Наглядової ради АТ «НСТУ» Остапи 

Світлани Віталіївни, яка діє на підставі Статуту акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.08.2020 № 737  (далі – «Статут») та рішення Наглядової 

ради Телерадіокомпанії від «___» липня 2021 року, протокол № 61, з однієї 

сторони, 

та громадянин України __________, паспорт серія ___ номер ________, 

виданий ________________, який зареєстрований за адресою: _________________ 

(надалі – «Член правління»), з іншої сторони, разом надалі іменуються 

«Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись пунктом 7.3 розділу 7 

Контракту із членом правління публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» від _____________ (далі – Контракт), уклали 

цю Додаткову угоду № 1 про внесення змін до Контракту із членом правління 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» від ____________ (далі – Додаткова угода), про наступне: 
 

1. Сторони дійшли згоди у назві та тексті Контракту замінити слова 

«публічне акціонерне товариство»  словами «акціонерне товариство» в усіх 

відмінках та, відповідно, абревіатуру «ПАТ» на «АТ», відповідно до Постанови 

Кабінету міністрів України від 19.08.2020 № 737. 

2.  Пункт 5.1. Розділу 5 доповнити реченням наступного змісту: 

“Премія є змінною складовою винагороди Члена правління.” 

3. Пункт 5.2. Розділу 5 викласти в наступній редакції: 



"5.2. Розмір посадового окладу Члена правління визначається Умовами і 

розмірами оплати праці з урахуванням Положення про грейдингову систему 

оплати праці АТ «НСТУ» та, відповідно, становить: 

- до 31 жовтня 2021 року 98 000 гривень 00 копійок.  

- від 01 листопада 2021 року – на рівні нижньої межі першого грейду 

відповідно до Умов і розмірів оплати праці, а саме 188 991 гривня 00 копійок.  

- від 01 січня 2022 року – не менше нижньої межі посадового окладу для 

посади члена правління відповідно до оцінки посади в межах першого грейду Умов 

і розмірів оплати праці з урахуванням Положення про грейдингову систему оплати 

праці АТ «НСТУ», а саме 207 189 гривень 00 копійок". 

 

4. Пункт 5.6. розділу 5 викласти в наступній редакції:  

“5.6. До 01 листопада 2021 року члену правління за підсумками роботи за 

місяць виплачується премія у розмірі 3% всіх грошових надходжень 

Телерадіокомпанії за попередній місяць від реклами, повідомлень про спонсорів 

(спонсорство) та інших послуг на загальнонаціональних каналах радіомовлення 

Телерадіокомпанії без ПДВ”. 

5. Розділ 5 Контракту доповнити  пунктами 5.14. та 5.15. такого змісту:  

“5.14. Члену правління може надаватися матеріальна допомога, передбачена 

Колективним договором”.  

“5.15. АТ «НСТУ» має право вимагати повернення змінної складової 

винагороди, яку було виплачено Члену правління на підставі інформації, що згодом 

виявилася неправдивою (недостовірною). Повернення такої виплати повинно бути 

здійснене Членом правління упродовж шести місяців.” 

6. Пункт 6.6. розділу 6 викласти в наступній редакції:  

“6.6. Член правління може скористатися відпусткою без збереження 

заробітної плати у випадках, визначених законом”.  

7.  Пункт 7.5.3. розділу 7 викласти в наступній редакції:  

“7.5.3.   невиконання або неналежне виконання Членом правління 

затверджених Наглядовою радою Основних напрямів діяльності АТ «НСТУ», 

стратегії та концепцій мовлення АТ «НСТУ», або істотне (з відхиленням понад 

15% у бік погіршення) недовиконання цільових показників, встановлених у 

Річному плані діяльності АТ «НСТУ» за напрямами його функціональних 

обов’язків, визначених Головою правління та цим контрактом, без поважних 

причин;”. 

8. Ця Додаткова угода № 1 до Контракту становить його невід’ємну частину, 

складена українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу. 
  

9. Ця Додаткова угода № 1 до Контракту набирає чинності з “___”________ 

2021 року. 

Член правління:  АТ «НСТУ» 



 

Ідентифікаційний номер: __________ 

Паспорт: серія __ номер ______________, 

виданий ______________ року __________ 

_________________________________. 

Місце реєстрації: ____________________ 

_________________________________. 

 

____________________  

ПІБ  

 

Код ЄДРПОУ: 23152907 

Місцезнаходження: Україна, 04119, м. 

Київ, вул. Ю. Іллєнка, буд. 42  

Банківські реквізити: 

IBAN: UA98820172034327000200 

в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

IBAN: 

UA083204780000026003924423030 

в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 

ІПН 231529026148 

______________________  

С. В. Остапа,  

Голова Наглядової ради АТ «НСТУ» 

 


