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Додаток №1 до Протоколу №29 
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 25 березня 2019 року 
 

 
ДОГОВІР 

ІЗ ГОЛОВОЮ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» 
 

Цей договір укладений у місті Києві _____________________ року між: 
Публічним акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія 
України», юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (надалі – 
«Телерадіокомпанія»), в особі Голови Наглядової ради Телерадіокомпанії 
_______________________, який/яка діє на підставі Статуту, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (далі – «Статут»), та рішення Наглядової 
ради від ______________________ року, протокол №_____________,з однієї сторони, 
та  
громадянином / громадянкою України _____________________________, паспорт серія ___ 
номер ___ виданий ________________ року ________________________________________, 
який/яка зареєстрована за адресою: _____________________________________________, 
якого/яку обрано Головою Ревізійної комісії відповідно до рішення Наглядової ради 
Телерадіокомпанії від 22 жовтня 2018 року, протокол №24 (надалі – «Голова Ревізійної 
комісії»), з іншої сторони, 

які надалі разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Цей Договір визначає порядок оплати Голові ревізійної комісії за надані послуги з 

проведення планової перевірки річної фінансової звітності Телерадіокомпанії за 
результатами фінансового року та позапланові перевірки фінансово-господарської 
діяльності Телерадіокомпанії у разі прийняття Наглядовою радою Телерадіокомпанії 
відповідного рішення. 

1.2. Функції, права та обов’язки Голови Ревізійної комісії регулюються чинним 
законодавством України, Статутом Телерадіокомпанії та Положенням про Ревізійну 
комісію Телерадіокомпанії. 

1.3. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється 
положеннями цивільного законодавства. 

1.4. Цей Договір не є трудовим договором у розумінні чинного законодавства України. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За цим договором Голова Ревізійної комісії зобов'язується в межах своїх повноважень, 
визначених відповідно до статуту Телерадіокомпанії, цього договору та положення про 
Ревізійну комісію Телерадіокомпанії, проводити планові перевірки фінансово-
господарської діяльності Телерадіокомпанії відповідно до Додатку №1 та у разі 
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прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Телерадіокомпанії, позапланові 
перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії, відповідно до Додатку 
№2 та інших додатків до цього Договору, 
а Телерадіокомпанія зобов'язується створювати належні умови для надання зазначених 
послуг та надавати необхідні документи про фінансово-господарську діяльність на 
вимогу Голови Ревізійної комісії. 

2.2. Голова Ревізійної комісії повідомляє Комітет з питань аудиту та Наглядову раду 
Телерадіокомпанії про результати проведення перевірок фінансово-господарської 
діяльності Телерадіокомпанії. 

2.3. Голова Ревізійної комісії в своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
Статутом Телерадіокомпанії та Положенням про Ревізійну комісію Телерадіокомпанії. 

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1.  За цим Договором Голова Ревізійної комісії зобов'язується: 
3.1.1 Під час надання послуг, діяти добросовісно, не перевищуючи своїх повноважень, 

дотримуватися вимог законодавства, статуту Телерадіокомпанії, положення про 
Ревізійну комісію Телерадіокомпанії та цього договору; 

3.1.2 Провести перевірку фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії за 
результатами фінансового року у строки, що передбачені чинним законодавством; 

3.1.3 Особисто брати участь у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності 
Телерадіокомпанії; 

3.1.4 Складати акти, звіти, рішення  (висновки) за результатами здійснених перевірок; 
3.1.5 Виконувати встановлені законодавством, нормативно-правовими актами та 

правилами Телерадіокомпанії вимоги режиму обігу, безпеки, секретності та 
збереження інформації з обмеженим доступом та персональних даних; 

3.1.6 Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із 
виконанням функцій Голови Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої 
інформації, а також не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в 
інтересах третіх осіб; 

3.1.7 Після розгляду рішення (висновку) Ревізійної комісії за результатами проведення 
планової перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії 
Наглядовою Радою компанії подати Наглядовій раді Телерадіокомпанії для розгляду 
та погодження Акт приймання-передачі наданих послуг; 

3.2 За цим Договором Голова Ревізійної комісії має право: 
3.2.1. вимагати надання інформації та документів про фінансово-господарську діяльність 

Телерадіокомпанії від посадових осіб Телерадіокомпанії, а також інших документів, 
необхідних для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності 
Телерадіокомпанії; 

3.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Телерадіокомпанію та 
документи, необхідні для надання послуг з перевірки фінансово-господарської 
діяльності Телерадіокомпанії; 

3.2.3. на доступ на територію Телерадіокомпанії та безпосередньо до її приміщень під час 
надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії; 
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3.2.4. на виплату винагороди за надані послуги Голови Ревізійної комісії на умовах, 
визначених цим договором; 

3.2.5. здійснювати інші права, передбачені законодавством, Статутом, положенням про 
Ревізійну комісію Телерадіокомпанії та цим договором. 
 

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГОЛОВИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
4.1 Винагорода за надані послуги Голови Ревізійної комісії за проведення планової 

перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії за результатами 
фінансового року встановлюється рішенням Наглядової ради Телерадіокомпанії та 
визначається у  Додатку №1 до цього Договору. Умови та порядок проведення 
позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії 
встановлюються відповідними рішеннями Наглядової ради та визначаються відповідно 
до Додатку № 2 до цього Договору. 

4.2 Голова Ревізійної комісії надсилає Наглядовій раді Телерадіокомпанії повідомлення 
про результати проведення перевірки разом з підписаним рішенням (висновком) 
протягом 5-ти календарних днів з дня його підписання. 

4.3 Наглядова рада Телерадіокомпанії 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 
Телерадіокомпанії. Голова Правління протягом 3-х робочих днів з дня його отримання 
затверджує зазначений Акт приймання-передачі наданих послуг. Оплата винагороди за 
надані послуги здійснюється протягом десяти банківських днів з моменту 
затвердження Акту приймання-передачі наданих послуг. 

4.4 Телерадіокомпанія утримує із вартості винагороди за надані послуги 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.  

4.5 Оплата послуг Голови Ревізійної комісії здійснюється у національній валюті. 

 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1 Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту 
закінчення строку повноважень Голови Ревізійної комісії відповідно до рішення 
Наглядової ради Телерадіокомпанії від 22 жовтня 2018 року, протокол №24 та Статуту 
Телерадіокомпанії, тобто до  21 жовтня 2022 року. 

5.2 Голова Ревізійної комісії приступає до виконання повноважень з дня обрання 
Наглядовою радою. 

5.3 Зміни та/або доповнення до цього договору є дійсними якщо вони викладені письмово 
у вигляді додаткових угод до цього договору і підписані кожною Стороною. 

5.4 Цей договір припиняється достроково: 
5.4.1 за взаємною згодою Сторін; 
5.4.2 у разі прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання Голови Ревізійної 

комісії або припинення її повноважень; 
5.4.3 виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України 

перешкоджають виконанню обов’язків Голови Ревізійної комісії; 



~ 4 ~ 

5.4.4 з ініціативи Голови Ревізійної комісії з підстав, передбачених чинним законодавством 
України; 

5.4.5 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та 
внутрішніми положеннями Телерадіокомпанії. 

5.5 Голова Ревізійної комісії зобов'язаний/а негайно письмово повідомити Наглядову раду 
Телерадіокомпанії про наявність або появу обмежень для здійснення повноважень 
Голови Ревізійної комісії, передбачених законодавством. 

5.6 Сторона, що вимагає або ухвалює рішення щодо дострокового припинення договору, 
повинна попередити іншу Сторону про заплановану дату його припинення 
щонайменше за місяць, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, 
статутом, положенням про Ревізійну комісію та цим договором. 

 
6. ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

6.1. Жодна зі Сторін не має права виконувати будь-які дії, що заборонені Законом України 
«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-УІІ або іншим (в тому числі 
іноземним) антикорупційним законодавством (надалі - «Антикорупційні закони»), 
що може бути застосоване до однієї або обох Сторін договору. 

6.2 Без обмежень щодо вищезазначеного, жодна із Сторін не має права здійснювати будь- 
які неправомірні платежі або пропонувати чи передавати будь-які цінності державним 
службовцям, будь-якій посадовій особі політичної партії або кандидату на політичну 
посаду, або будь-якій іншій третій стороні, яка має відношення до правочину, який 
вчиняється від імені Телерадіокомпанії, в спосіб, який суперечить Антикорупційним 
законам. 

6.3 Голова Ревізійної комісії ознайомлений/а із Антикорупційними законами, їх 
обмеженнями й цілями, і зобов'язується не вчиняти ніяких дій, що порушують 
Антикорупційні закони. Голова Ревізійної комісії при виконанні ним обов'язків 
повинен також дотримуватись антикорупційних зобов'язань Телерадіокомпанії 
відповідно до укладених з іноземними контрагентами договорів. 
 

7. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
7.1 Голова Ревізійної комісії зобов'язується не розголошувати будь-яку конфіденційну 

інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов'язків та повноважень, будь- яким 
третім особам в будь-якій можливій формі і будь-яким можливим способом, крім 
випадків, коли таке розголошення передбачене законодавством України або наявна 
згода Ревізійної комісії чи Наглядової ради на таке розголошення. 

7.2 Голова Ревізійної комісії зобов'язаний/а забезпечувати належний захист інформації з 
обмежений доступом, у тому числі вживати заходи криптографічного захисту 
інформації, збереження інформації у спеціально передбачених захищених 
приміщеннях тощо. 

7.3 Не пізніше останнього дня, у разі припинення дії договору, Голова Ревізійної комісії 
зобов'язаний/а повернути Телерадіокомпанії всі документи та матеріали, що належать 
Телерадіокомпанії та містять конфіденційну інформацію, і які за будь-якої причини 
перебувають у володінні Голови Ревізійної комісії. 

7.4 Порядок використання і нерозголошення таємної інформації Головою Ревізійної 
комісії визначається чинним законодавством. 
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8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1 Голова Ревізійної комісії несе відповідальність за відповідність, повноту та 

об'єктивність відомостей, які містяться у рішеннях (висновках) та актах Ревізійної 
комісії; 

8.2 За порушення вимог чинного законодавства України, а також положень статуту та 
положення про Ревізійну комісію, Голова Ревізійної комісії може бути притягнута до 
відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України; 

8.3 Порядок та підстави притягнення Голови Ревізійної комісії до відповідальності 
регулюються нормами чинного законодавства України, статутом та положенням про 
Ревізійну комісію. 

8.4 Спори між Сторонами щодо питань, які пов'язані з цим договором, вирішуються у 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 
9. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

9.1 Голова Ревізійної комісії як суб'єкт персональних даних надає відповідальним 
підрозділам Телерадіокомпанії, що є власником бази персональних даних, згоду на 
обробку персональних даних Голови Ревізійної комісії згідно з метою їх обробки, 
строку обробки та на інших умов цієї згоди. 

9.2 Голова Ревізійної комісії повідомляється та надає згоду на те, що її персональні дані 
обробляються Телерадіокомпанією з метою реалізації договірних правовідносин у 
зв'язку з цим договором. 
 

10. ІНШІ УМОВИ 
10.1 Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цього договору є або стане недійсним, 

недіючим або таким, яке неможливо виконати, це не впливає на дійсність, дію і 
здатність бути виконаними інших положень цього договору. У такому випадку, 
Сторони негайно розпочинають переговори в дусі сумлінності для зміни цього 
положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно було дійсним і законним, і в 
максимально можливій мірі відображало початкові наміри Сторін, які зазначені в 
цьому договорі, щодо питання, яке розглядається. 

10.2 Будь-які зміни або доповнення до цього договору є чинними, якщо вони укладені в 
письмовій формі та підписані Сторонами. 

10.3 Правовідносини Сторін, які не врегульовані цим договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

10.4 Додатки та додаткові угоди до цього договору (у разі їх наявності), становлять 
невід'ємну частину цього договору. 

10.5 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 
договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно письмово повідомляти іншу Сторону 
про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть відповідальність за всі наслідки, які 
настали в результаті такого неповідомлення. 

10.6 Цей договір укладений у двох ідентичних примірниках, кожен з яких має рівну 
юридичну силу. 
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11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

Телерадіокомпанія:  
 
Публічне акціонерне товариство 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»  
 

Голова Ревізійної комісії: 
 
___________ 
__________________ 

Код ЄДРПОУ: 23152907 
 
Місцезнаходження:  
Україна, м. Київ,  
вулиця Мельникова, буд. 42  
 
Банківські реквізити: 
р/р 35239034016475 в ДКСУ,  
м. Київ, МФО 820172 
р/р 26003924423030 в АБ 
«УКРГАЗБАНК», МФО: 320478 
 
 
 
______________________ 
________________, 
Голова Наглядової ради  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 

Ідентифікаційний номер: __ 
 
Паспорт: __ 
 
Місце реєстрації: __ 
 
Поштова адреса: __ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
______________, 
Голова Ревізійної комісії  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 
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Додаток №1  
До договору із Головою ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» 

 
м. Київ                                                                                                «__» _____________ 2019 року 
 
Публічне акціонерне товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 
що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (надалі – 
«Телерадіокомпанія»), в особі Голови Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 
______________________________, який/яка діє на підставі Статуту, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (далі – «Статут»), та рішення 
Наглядової ради від ______________________ року, протокол №_____________,з однієї 
сторони, 
та  
громадянином / громадянкою України _______________________________, паспорт серія ___ 
номер ___ виданий _______________ року __________________________________________, 
який/яка зареєстрована за адресою: _____________________________________________, 
якого/яку обрано Головою Ревізійної комісії відповідно до рішення Наглядової ради 
Телерадіокомпанії від 22 жовтня 2018 року, протокол №24 (надалі – «Голова Ревізійної 
комісії»), з іншої сторони, 

 
які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Додаток №1 
до договору із Головою Ревізійної комісії (далі – «Додаток»), про наступне: 
 
1. Планова перевірка фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії за результатами 
фінансового 2018 року проводиться у строки, що передбачені чинним законодавством 
України. Планова перевірка починається після надання всіх необхідних документів та 
інформації Голові Ревізійної комісії Правлінням. 
2. Умови проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіо-
компанії за результатами фінансового року регулюються чинним законодавством України, 
Статутом Телерадіокомпанії, Положенням про Ревізійну комісію Телерадіокомпанії та 
Договором. 
3. Під час планової перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії за 
результатами фінансового року, Голова Ревізійної комісії наділена правами та повинна 
дотримуватись обов’язків, що передбачені чинним законодавством України, Статутом 
Телерадіокомпанії, Положенням про Ревізійну комісію Телерадіокомпанії та Договором. 
4. Вартість послуг за проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності 
Телерадіокомпанії за результатами фінансового року становить  50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 
грн. 
5. Голова Ревізійної комісії надсилає Наглядовій раді Телерадіокомпанії повідомлення про 
результати проведення перевірки разом з підписаним рішенням (висновком) протягом 5-ти 
календарних днів з дня його підписання. 
6. Наглядова рада Телерадіокомпанії 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 Телерадіокомпанії. Голова 
Правління протягом 3-х робочих днів з дня його отримання затверджує зазначений Акт 
приймання-передачі наданих послуг. Оплата винагороди за надані послуги здійснюється 
протягом десяти банківських днів з моменту затвердження Акту приймання-передачі наданих 
послуг. 
7. Голова Наглядової ради Телерадіокомпанії погоджує отриманий від Голови Ревізійної 
комісії Акт приймання-передачі наданих послуг, протягом 3-х робочих днів, з дня його 
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отримання і передає зазначений акт на затвердження Голові Правління Телерадіокомпанії. 
Голова Правління протягом 3-х робочих днів з дня його отримання затверджує зазначений Акт 
приймання-передачі наданих послуг. Оплата винагороди за надані послуги здійснюється 
протягом десяти банківських днів з моменту затвердження Акту приймання-передачі наданих 
послуг Оплата за надані послуги здійснюється протягом десяти банківських днів з моменту 
підписання обома сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. 
8. Телерадіокомпанія утримує із вартості винагороди за надані послуги, що передбачено 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.  
9. Цей Додаток набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими 
представниками Сторін. 
10. Цей Додаток складений у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний з 
яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору. 
 
 

Телерадіокомпанія:  
 
Публічне акціонерне товариство 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»  
 

Голова Ревізійної комісії: 
 
___________ 
__________________ 

Код ЄДРПОУ: 23152907 
 
Місцезнаходження:  
Україна, м. Київ,  
вулиця Мельникова, буд. 42  
 
Банківські реквізити: 
р/р 35239034016475 в ДКСУ,  
м. Київ, МФО 820172 
р/р 26003924423030 в АБ 
«УКРГАЗБАНК», МФО: 320478 
 
 
 
______________________ 
________________, 
Голова Наглядової ради  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 

Ідентифікаційний номер: __ 
 
Паспорт: __ 
 
Місце реєстрації: __ 
 
Поштова адреса: __ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
______________, 
Голова Ревізійної комісії  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 
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Додаток № 2  
До договору із Головою ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» 

 
м. Київ                                                                                            «__» _____________ 2019 року 
 
Публічне акціонерне товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 
що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 23152907 (надалі – 
«Телерадіокомпанія»), в особі Голови Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 
______________________________, який/яка діє на підставі Статуту, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (далі – «Статут»), та рішення 
Наглядової ради від ______________________ року, протокол №_____________,з однієї 
сторони, 

та  
громадянином / громадянкою України ________________________________, паспорт серія 
___ номер ___ виданий ________________ року ______________________________________, 
який/яка зареєстрована за адресою: _____________________________________________, 
якого/яку обрано Головою Ревізійної комісії відповідно до рішення Наглядової ради 
Телерадіокомпанії від 22 жовтня 2018 року, протокол №24 (надалі – «Голова Ревізійної 
комісії»), з іншої сторони, 
 
1. Позапланова перевірка проводиться Головою Ревізійної комісії Телерадіокомпанії на 
підставі відповідного рішення Наглядової ради Телерадіокомпанії  
________________________ 

2. Предметом позапланової перевірки є: ____________________ 
3. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії 
розпочинається Головою Ревізійної комісії не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з 
моменту отримання письмової вимоги Наглядової роди Телерадіокомпанії. 
4. Під час позапланової перевірки, Голова Ревізійної комісії Телерадіокомпанії зобов’язана 
дотримуватися письмових вимог Наглядової ради, враховуючи: 

4.1. достовірність даних фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії; 
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 Телерадіокомпанії повноважень щодо розпорядження майном 
ПАТ «НСТУ» та проведення фінансових операцій від імені ПАТ«НСТУ»; 

4.5.своєчасність і правильність проведення розрахунків за зобов’язаннями ПАТ «НСТУ»; 
4.6. використання коштів ПАТ «НСТУ»; 

4.7. фінансовий стан ПАТ «НСТУ». 
5. Під час позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії, 
Голова Ревізійної комісії  наділена правами та обов’язками відповідно до вимог чинного 
законодавства, Статуту телерадіокомпанії, Положення Про Ревізійну комісію 
Телерадіокомпанії та цього Договору. 
6. Винагорода за послуги з проведення позапланової перевірки визначається відповідним  
рішенням Наглядової ради Телерадіокомпанії про проведення позапланової перевірки 
фінансово-господарської діяльності Телерадіокомпанії від ___________та становить  
__________________ грн. 
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7. Голова Ревізійної комісії надсилає Наглядовій раді Телерадіокомпанії повідомлення про 
результати проведення перевірки разом з підписаним рішенням (висновком) протягом 5-ти 
календарних днів з дня його підписання. 
8. Наглядова рада Телерадіокомпанії 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 Телерадіокомпанії. Голова 
Правління протягом 3-х робочих днів з дня його отримання затверджує зазначений Акт 
приймання-передачі наданих послуг. Оплата винагороди за надані послуги здійснюється 
протягом десяти банківських днів з моменту затвердження Акту приймання-передачі наданих 
послуг. 
9. Голова Наглядової ради Телерадіокомпанії 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 Телерадіокомпанії. 
Голова Правління протягом 3-х робочих днів з дня його отримання затверджує зазначений Акт 
приймання-передачі наданих послуг. Оплата винагороди за надані послуги здійснюється 
протягом десяти банківських днів з моменту затвердження Акту приймання-передачі наданих 
послуг Оплата за надані послуги здійснюється протягом десяти банківських днів з моменту 
підписання обома сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. 
10. Телерадіокомпанія утримує із вартості винагороди за надані послуги, що передбачено 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.  
11. Цей Додаток набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими 
представниками Сторін. 
12. Цей Додаток складений у двох оригінальних примірниках, українською мовою, кожний з 
яких має однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Договору. 
 
 

Телерадіокомпанія:  
 
Публічне акціонерне товариство 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»  
 

Голова Ревізійної комісії: 
 
___________ 
__________________ 

Код ЄДРПОУ: 23152907 
 
Місцезнаходження:  
Україна, м. Київ,  
вулиця Мельникова, буд. 42  
 
Банківські реквізити: 
р/р 35239034016475 в ДКСУ,  
м. Київ, МФО 820172 
р/р 26003924423030 в АБ 
«УКРГАЗБАНК», МФО: 320478 
 
 
 
______________________ 
________________, 

Ідентифікаційний номер: __ 
 
Паспорт: __ 
 
Місце реєстрації: __ 
 
Поштова адреса: __ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
______________, 



~ 11 ~ 

Голова Наглядової ради  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 

Голова Ревізійної комісії  
ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» 

 
 
 

Голова Наглядової ради      С. В. Остапа 

Секретар Наглядової ради      В. В. Міський 
 

 

 


