
Додаток 5 

до протоколу Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 10 серпня 2020 року № 44 

 

 

Голова Наглядової ради                                       С.В. Остапа 

 

 

Додаткова угода № 2 
до Трудового договору з начальником 

Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 
м. Київ                                                                                                        «____» ___________ 2020 

 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

(далі – ПАТ «НСТУ»), що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 

23152907, в особі голови правління Аласанії Зурабі Григоровича, який діє на підставі Статуту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з однієї сторони  

та  

Громадянин(ка) України_____________________________________________________ 

паспорт серія _____ №________, виданий ______________________________________ 

____________________ «____» ____________________, який (а) зареєстрований (а) за адресою: 

м._______________, вул. __________________________, кв._____, (далі – «начальник служби 

внутрішнього аудиту»), з іншої сторони, які надалі називаються «Сторони», а кожен окремо 

«Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – «Додаткова угода») до Трудового договору 

з начальником Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» від «___»___________2020  

(далі – «Договір») про наведене нижче: 

 

1. На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 10 серпня 2020, протокол  

№ 44, та з урахуванням положень пунктів 9.1,10.2 Договору, Сторони домовились та вирішили 

внести зміни до пункту 9.4. Договору, доповнивши його абзацом такого змісту:  

«9.4 При звільненні начальника служби внутрішнього аудиту на підставі статті 36 або статті 

38 Кодексу законів про працю України, таке звільнення здійснюється без погодження 

Наглядової ради ПАТ «НСТУ». У випадку звільнення з інших підстав, передбачених чинним 

законодавством, таке погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ» є обов’язковим.» 

2. Інші положення Договору залишити без змін. 

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. 

4. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний 

з яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною цього Договору. 

Голова правління  

ПАТ «НСТУ» 
______________________ З. Г. Аласанія 

Начальник  

Служби внутрішнього аудиту 
 
______________________________ 

  



Додаткова угода № 2 
до Трудового договору з аудитором 

Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 
м. Київ                                                                                                                     «____» ___________ 

2020 

 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

(далі – ПАТ «НСТУ»), що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 

23152907, в особі голови правління Аласанії Зурабі Григоровича, який діє на підставі Статуту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з однієї сторони  

та  

Громадянин(ка) України_____________________________________________________ 

паспорт серія _____ №________, виданий ______________________________________ 

____________________ «____» ____________________, який (а) зареєстрований (а) за адресою: 

м._______________, вул. __________________________, кв._____, (далі – «аудитор служби 

внутрішнього аудиту»), з іншої сторони, які надалі називаються «Сторони», а кожен окремо 

«Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – «Додаткова угода») до Трудового договору 

з аудитором Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» від «___»___________2020  

(далі – «Договір») про наведене нижче: 

 

5. На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 10 серпня 2020, протокол  

№ 44, та з урахуванням положень пунктів 9.1,10.2 Договору, Сторони домовились та вирішили 

внести зміни до пункту 9.4. Договору, доповнивши його абзацом такого змісту:  

«9.4 При звільненні аудитора служби внутрішнього аудиту на підставі статті 36 або статті 38 

Кодексу законів про працю України, таке звільнення здійснюється без погодження Наглядової 

ради ПАТ «НСТУ». У випадку звільнення з інших підстав, передбачених чинним 

законодавством, таке погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ» є обов’язковим.» 

6. Інші положення Договору залишити без змін. 

7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. 

8. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний 

з яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною цього Договору. 

 

Голова правління  

ПАТ «НСТУ» 
 
 
 

______________________ З. Г. Аласанія 

Аудитор 

Служби внутрішнього аудиту 
 
 
 
______________________________ 

 

 

 

 
 



Додаткова угода № 2 
до Трудового договору з заступником начальника 

Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 
м. Київ                                                                                                        «____» ___________ 2020 

 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

(далі – ПАТ «НСТУ»), що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 

23152907, в особі голови правління Аласанії Зурабі Григоровича, який діє на підставі Статуту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з однієї сторони  

та  

Громадянин(ка) України_____________________________________________________ 

паспорт серія _____ №________, виданий ______________________________________ 

____________________ «____» ____________________, який (а) зареєстрований (а) за адресою: 

м._______________, вул. __________________________, кв._____, (далі – «заступник 

начальника служби внутрішнього аудиту»), з іншої сторони, які надалі називаються 

«Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – «Додаткова 

угода») до Трудового договору з заступником начальника Служби внутрішнього аудиту 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 

«___»___________2020 (далі – «Договір») про наведене нижче: 

 

9. На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 10 серпня 2020, протокол  

№ 44, та з урахуванням положень пунктів 9.1,10.2 Договору, Сторони домовились та вирішили 

внести зміни до пункту 9.4. Договору, доповнивши його абзацом такого змісту:  

«9.4 При звільненні заступника начальника служби внутрішнього аудиту на підставі статті 36 

або статті 38 Кодексу законів про працю України, таке звільнення здійснюється без 

погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ». У випадку звільнення з інших підстав, 

передбачених чинним законодавством, таке погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ» є 

обов’язковим.» 

10. Інші положення Договору залишити без змін. 

11. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. 

12. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний 

з яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною цього Договору. 

 

Голова правління  

ПАТ «НСТУ» 
 
 
 

______________________ З. Г. Аласанія 

Заступник начальника  

Служби внутрішнього аудиту 
 
 
 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Додаткова угода № 2 
до Трудового договору з аудитором (керівником напряму) 

Служби внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 
м. Київ                                                                                                        «____» ___________ 2020 

 

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

(далі – ПАТ «НСТУ»), що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 

23152907, в особі голови правління Аласанії Зурабі Григоровича, який діє на підставі Статуту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, з однієї сторони  

та  

Громадянин(ка) України_____________________________________________________ 

паспорт серія _____ №________, виданий ______________________________________ 

____________________ «____» ____________________, який (а) зареєстрований (а) за адресою: 

м._______________, вул. __________________________, кв._____, (далі – «аудитор (керівник 

напряму) служби внутрішнього аудиту»), з іншої сторони, які надалі називаються «Сторони», 

а кожен окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі – «Додаткова угода») до 

Трудового договору з аудитором (керівником напряму) Служби внутрішнього аудиту 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 

«___»___________2020 (далі – «Договір») про наведене нижче: 

 

13. На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 10 серпня 2020, протокол  

№ 44, та з урахуванням положень пунктів 9.1,10.2 Договору, Сторони домовились та вирішили 

внести зміни до пункту 9.4. Договору, доповнивши його абзацом такого змісту:  

«9.4 При звільненні аудитора (керівника напряму) служби внутрішнього аудиту на підставі 

статті 36 або статті 38 Кодексу законів про працю України, таке звільнення здійснюється без 

погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ». У випадку звільнення з інших підстав, 

передбачених чинним законодавством, таке погодження Наглядової ради ПАТ «НСТУ» є 

обов’язковим.» 

14. Інші положення Договору залишити без змін. 

15. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами. 

16. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний 

з яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною цього Договору. 

 

Голова правління  

ПАТ «НСТУ» 
 
 
 

______________________ З. Г. Аласанія 

Аудитор (керівник напряму)  

Служби внутрішнього аудиту 
 
 
 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 


