
 

27 березня 2019 р. 

 

Вручення під розпис 

 

Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС» 

Україна, 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, 8. 

Тел.: + 38 (056) 371-05-83 

До уваги: Мовчана В.В., Голови Правління  

Стосовно: Надання пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» 

 

Шановний Валентине Васильовичу! 

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» з метою прийняття рішення 

річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС», 

які скликані на 17 квітня 2019 р., Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний 

холдинг», ідентифікаційний код: 33051460, зареєстроване за адресою: 03110, м. Київ, вул. 

Солом’янська, буд. 5, офіс 1114 (надалі – Акціонер), якій належить 190 простих іменних акцій 
Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС», ідентифікаційний код: 32082812 

(надалі – Товариство), що складає 95,00 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій 

Товариства вносить наступну пропозицію (проект рішення) з наступного питання порядку денного: 

 

Питання порядку денного: 

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.» 

 

Проект рішення: 

1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір). 

2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 

(сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення. 

3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що 

інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними 

зборами типовою формою контракту. 

4. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства контракти з 

новобраними членами Наглядової ради. 

5. Доручити Голові Правління Товариства внести відповідні зміни до організаційної структури, 

штатного розпису та бюджету Товариства у зв’язку з встановленням трудових відносин з членами 

Наглядової ради на підставі цього рішення. 

Просимо Вас вжити необхідних заходів для включення нашої пропозиції до розгляду на річних  

загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 17 квітня 2019 року. 

 

Додаток: Типова форму контракту з членом Наглядової ради. 

 

Від імені Акціонера:  

Шкарупа Ростислав Геннадійович, Генеральний директор 
 

                                                                                                  ____________ 

                                                                                                                                       _________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток до листа ТОВ «ОТХ» від 27 березня 2019 р. 

Стосовно надання пропозицій до проекту порядку денного  

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС» 

 

 

Типова форма контракту з членом Наглядової ради 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

КОНТРАКТ 

з членом наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРЕНЕРГОТРАНС» 

 

м. [●]                                                                                                                                                      «[●]»[●] 2019 року 

 

 

Приватне акціонерне товариство “УКРЕНЕРГОТРАНС” (надалі – Товариство), в особі [●], що діє на підставі 

Статуту та рішення загальних зборів акціонерів Товариства [●] від [●] р., з однієї сторони, та 

Громадянин України [●], паспорт: серія [●], виданий [●] в [●], [●] р. (надалі – член Наглядової ради), з іншої 

сторони, 

 

Оскільки, 

(а) рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № __ від ___ квітня 2019 р.) 

_______________________________ обрано членом Наглядової ради Товариства; 

(b) рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № __ від ___ квітня 2019 р.) встановлено, що 

з членом Наглядової ради Товариства укладається контракт, а також затверджено його умови, 

уклали цей контракт (надалі – Контракт) на підставі п. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та ч. 

3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 

1.1. Цим Контрактом визначається умови та особливості трудових відносин між членом Наглядової ради та 

Товариством. 

1.2. _______________________________ приймає на себе обов’язок по виконанню функцій та обов’язків 

працівника - члена Наглядової ради Товариства, визначених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Контрактом, а Товариство зобов’язується виплачувати йому винагороду у формі 

заробітної плати і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання ним функцій та обов’язків члена 

Наглядової ради. 

1.3. Член Наглядової ради, якого обрано головою або секретарем Наглядової ради Товариства також має всі 

повноваження та несе всі обов’язки відповідно голови або секретаря Наглядової ради, що встановлені 

Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. 

1.4. Член Наглядової ради самостійно приймає рішення, що відносяться до його компетенції, і вільний у 

реалізації своїх повноважень від впливу будь-яких третіх осіб, крім випадків, коли член Наглядової ради є 

обраним як представник акціонера (акціонерів) та діє з урахуванням обмежень, які можуть бути встановлені 

таким акціонером (акціонерами). 

1.5. Винагорода за виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків та надання йому інших благ можуть 

здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у цьому Контракті. 

2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

2.1. Права і обов’язки члена Наглядової ради визначаються нормами Закону України «Про акціонерні 

товариства», Статуту Товариства, КЗпП, та цього Контракту. 

2.2. Член Наглядової ради зобов’язаний:  

2.2.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства; 

2.2.2. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов’язки щодо Товариства 

добросовісно і розумно; 

2.2.3. керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями 

Загальних зборів акціонерів; 



 

2.3.4. виконувати рішення і доручення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 

2.2.5. не розголошувати інформацію, що містить комерційну та службову таємницю Товариства, іншу 

конфіденційну інформацію; 

2.2.6. не використовувати своє становище і отриману інформацію про діяльність Товариства в 

особистих інтересах, а також не допускати їх використання в особистих інтересах іншими 

особами; 

2.2.7. своєчасно інформувати Наглядову раду про зміну контактів, необхідних для зв’язку з ним; а також 

про правочини, які вчиняються або очікуються і в яких він може бути визнаний заінтересованою 

особою; 

2.2.8. сумлінно виконувати інші обов’язки, передбачені законом та Статутом Товариства. 

2.3. Член Наглядової ради має право: 

2.3.1. запитувати і отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, у тому числі інформацію, 

що становить комерційну таємницю Товариства (з дотриманням правил Товариства щодо доступу та 

користування такою інформацією); знайомитися з установчими, нормативними, обліковими, 

звітними, договірними та іншими документами Товариства, зокрема, у зв’язку з підготовкою до 

розгляду питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради; 

2.3.2. вносити пропозиції стосовно плану роботи Наглядової ради Товариства; порядку денного та проектів 

рішень Наглядової ради, пропонувати форму прийняття рішень Наглядовою радою Товариства 

(скликання засідання або голосування методом опитування членів Наглядової ради Товариства), 

самостійно скликати засідання Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом Товариства; 

2.3.3. вимагати надання виконавчим органом Товариства або іншими особами, які уповноважені згідно з 

Статутом пропонувати питання для включення до порядку денного, відповідних матеріалів та 

пояснень, необхідних для прийняття рішень Наглядовою радою Товариства; 

2.3.4. виступати на засіданнях Наглядової ради, давати усні або письмові пояснення, брати участь в 

обговоренні, ставити запитання, голосувати; 

2.3.5. користуватися будь-якими іншими правами, якими наділяється член Наглядової ради згідно з 

законом та Статутом Товариства. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА 

3.1. До регулювання прав та обов’язків Товариства застосовуються норми Закону України «Про акціонерні 

товариства», КЗпП, Статуту Товариства, та цього Контракту. 

3.2. Товариство зобов’язане: 

3.2.1. створити сприятливі організаційні та правові умови для ефективної діяльності члена Наглядової 

ради, у випадку необхідності надавати робоче місце в офісі Товариства, доступ до переговорної 

кімнати, тощо; 

3.2.2. своєчасно виплачувати заробітну плату та покривати інші витрати члена Наглядової ради, які 

визначені цим Контрактом; 

3.2.2. надавати організаційну та матеріально-технічну допомогу члену Наглядової ради (організації 

перемовин, телеконференцій; сканування, друкування або копіювання документів, переклад 

документів, тощо) для забезпечення своєчасної комунікації з посадовими особами Товариства, 

акціонерами Товариства, та іншими особами; 

3.2.3. надавати члену Наглядової ради можливість ознайомитися з будь-якими документами, що потрібні 

йому для належного виконання функцій члена Наглядової ради; 

3.2.4. нести інші обов’язки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», КЗпП, Статутом 

Товариства, та цим Контрактом. 

4. ВИНАГОРОДА ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, члену Наглядової ради щомісяця виплачується 

винагорода (заробітна плата) у розмірі 7 000,00  (сім тисяч) гривень. 

4.2. Після утримання Товариством податку з доходів фізичних осіб та зборів, що підлягають утриманню згідно з 

законодавством України, винагорода (заробітна плата) сплачується члену Наглядової ради шляхом 

перерахування грошових коштів на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у цьому Контракті 

або відкритий йому Товариством з цією метою. 

4.3. Якщо засідання Наглядової ради Товариства або інші ділові зустрічі, які проводяться членом Наглядової 

ради в інтересах Товариства, проводяться за межами міста/населеного пункту, у якому мешкає член 

Наглядової ради, члену Наглядової ради компенсуються витрати на відрядження (добові, проживання, 

харчування, вартість квитків на проїзд або вартість витрат на пальне при користуванні власним 

автомобілем, тощо), підтверджені відповідними документами. 



 

4.4. Товариство зобов’язане сплачувати за члена Наглядової ради єдиний соціальній внесок, а також податок на 

доходи фізичних осіб, військовий збір та інші передбачені законом утримання. 

 

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС, ПРАВО НА ВІДПУСТКУ 

5.1. Член Наглядової ради працює на умовах ненормованого робочого дня, що визначається відповідно до 

чинного законодавства України та застосовується до нього у зв’язку з тим, що Сторони визнають 

неможливість нормування часу трудового процесу згідно з Контрактом.  

5.2. Член Наглядової ради працює переважно дистанційно (віддалено) з використанням власної стаціонарної 

та/або мобільної комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та засобів електронної комунікації. 

5.3. Член Наглядової ради може працювати у Товаристві за сумісництвом. 

5.4. Член Наглядової ради надається щорічна відпустка тривалістю 24 (двадцять чотири) календарних дні із 

збереженням щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства 

України. 

5.5. Член Наглядової ради визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, 

одночасно або частинами) за погодженням з Головою Наглядової ради. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Сторони 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. У період виконання своїх обов’язків, а також протягом 1 (одного) року після закінчення строку 

повноважень, член Наглядової ради: 

5.2.1 повинен дотримуватись вимог конфіденційності стосовно інформації, яка не є загальнодоступною, 

що була отриманої ним у зв’язку з діяльністю в Наглядовій раді Товариства; 

5.2.2 несе відповідальність за неправомірне розголошення такої інформації в порядку і на умовах, 

передбачених чинним законодавством України. 

5.3. Питання притягнення до відповідальності члена Наглядової ради вирішується загальними зборами 

акціонерів Товариства. 

6. ТЕРМІН ДІЇ І ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та залишається чинним до моменту 

припинення повноважень ________________, як члена Наглядової ради в порядку і на підставах, 

передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом.  

6.2. Цей Контракт може бути припинено також в інших випадках, передбачених Кодексом законів про працю 

України, однак з урахуванням особливостей трудових відносин, які передбачені цим Контрактом. 

6.3. Якщо ________________ повторно обирається на посаду члена Наглядової ради (в тому числі у складі 

новообраної Наглядової ради), Сторони можуть подовжити термін дії цього Контракту шляхом підписання 

додаткової угоди до нього або укласти новий Контракт на відповідний строк обрання. 

6.4. Будь-які зміни та/або доповнення умов цього Контракту мають силу, якщо вони схвалені належним чином, 

оформлені в письмовій формі, скріплені підписами обох Сторін і здійснені в порядку, встановленому 

законодавством України та Статутом. 

6.5. Будь-які суперечки та/або розбіжності між Сторонами підлягають вирішенню судом в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Член Наглядової ради цим підтверджує, що дає згоду на використання персональної інформації щодо себе 

Товариством, що буде оброблена та зберігатиметься на виконання та відповідно до вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». Однак, будь-яке публічне розкриття персональних даних (зокрема, 

розміщення даних на сайті Товариства, в публічних реєстрах та/або на спеціалізованих веб-сторінках в 

мережі Інтернет), якщо тільки таке розкриття не вимагається у чітко визначеному обсязі згідно з 

імперативними нормами закону, потребує окремої письмової згоди члена Наглядової ради. 

7.2. Цей Контракт складено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 

Від імені Товариства Член Наглядової ради 

Місцезнаходження:  

[●] 

п/р [●] в [●] 

МФО: [●] 

Ідентифікаційний код: [●] 

Місце проживання: 

[●] 

паспорт: [●] 

Ідентифікайний номер: [●] 

Email: [●] 



 

ІПН: [●] 

_____________________ 

[●] 

Тел.: [●] 

_____________________ 

[●] 
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