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про роботу у 2020 році 

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом та чинним 

законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також 

контролює діяльність Генерального директора.  

Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.  

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у разі 

необхідності, але не рідше одного разу в квартал.  

Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. 

Засідання Наглядової ради можуть проводитись в іншому місці, а також за допомогою 

телефонного або відео-конференц-зв’язку.  

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7 (семи) осіб. Наглядова рада 

Товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому 

кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількісний склад 

Наглядової ради Товариства може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів з 

урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», але не може бути менше 

ніж 5 осіб.  

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені 

Статутом Товариства (розділ 10. Наглядова рада Товариства).  

Відповідно до протоколу установчих зборів засновників №1 від 01.04.2020 було обрано 

членів Наглядової ради Товариства:  

• Біланчук Андрій Володимирович – представник акціонера ГС «РІВНЕНСЬКИЙ 

ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС – РІВНЕ»; 

• Надєїн Іван Олексійович – акціонер; 

• Теслюк Ірина Олександрівна – представник акціонера Надєїна І.О.; 

• Фалко Юрій Володимирович – незалежний директор; 

• Года Маріян Адамович – представник акціонера Надєїна І.О.; 

• Єрмілов Павло Сергійович – незалежний директор; 

• Ляхов Валентин Вікторович – незалежний директор.  

Протоколом Наглядової ради Товариства №1-2020 від 07 квітня 2020року було обрано 

головою Наглядової ради Товариства – Надєїна Івана Олексійовича, секретарем Наглядової 

ради Товариства – Коржа Вадима Івановича.  



Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом 

Товариства (розділ 10. Наглядова рада Товариства).  

Протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засiдань Наглядової 

ради.  

Загальний опис прийнятих на них рiшень:  

- про обрання Голови Наглядової ради,  

- про обрання Корпоративного секретаря Товариства та покладання на нього обов'язкiв 

Секретаря Наглядової ради,  

- про затвердження додаткових прав Голови Наглядової ради,  

- про затвердження Положення про Корпоративного секретаря,  

- про проведення наступних засiдань Наглядової ради в формi заочного голосування за 

допомогою електронної пошти,  

- про пiдтвердження кандидатури Генерального директора Товариства, затвердженого 

установчими Зборами акцiонерiв Товариства, та умов його працi та заробiтної плати на 

перiод дiї карантину,  

- про затвердження плану Генерального директора Товариства на квiтень 2020 року, 

- про затвердження полiтики футбольного клубу "Верес" на перiод введення в Українi 

Надзвичайної ситуацiї та карантинних, а також iнших обмежуючих заходiв, направлених на 

подолання вiрусної iнфекцiї,  

- про затвердження Положення Про комiтет з питань аудиту Товариства,  

- про затвердження Положення Про комiтет з питань призначень та винагород Товариства, 

- про затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу Товариства,  

- про формування складу комiтету з питань аудиту Товариства,  

- про формування складу комiтету з питань призначень та винагород Товариства,  

- про розподiлення мiж членами Наглядової ради функцiй,  

- про обрання головного бухгалтера Товариства та затвердження умов трудового контракту 

головного бухгалтера,  

- про затвердження Програми розвитку молодiжного та дитячо-юнацького футболу та 

спортивної пiдготовки дiтей та юнакiв в футбольному клубi "Верес" Рiвне на 2020-2025 рр.,  

- про Погодження штатного розкладу Товариства,  

- про схвалення правочинiв, про надання згоди на укладення з ТОВ "НФК "Верес-Рiвне" 

меморандуму про взаєморозумiння та спiвпрацю,  

- про затвердження звiту Генерального директора ПАТ "РНК "ВЕРЕС" про роботу у квiтнi-

червнi 2020 року, 

- про затвердження проекту Програми розвитку дитячо-юнацького футболу та пiдготовки 

кадрового резерву Народного клубу "Верес" на 2020-2025 рр. (Програма "Верес 2025"), 

- про затвердження проекту спонсорських пакетiв на сезон 2020-2021, 

- про затвердження типових форм контрактiв з гравцями команди i тренерським штабом 

ПАТ "РНК "ВЕРЕС", 

- про затвердження проекту бюджету клубу на сезон 2020-2021, 

- про внесення змiн до штатного розпису Товариства, 

- про надання погодження на прийом, запропонованих генеральним директором Товариства 

працiвникiв, на посади: спортивного директора, директора з маркетингу, комерцiйного 

директора, iнформацiйного директора, 

- про затвердження докладу директора з маркетингу, 

- про внесення змiн до бюджету Товариства на сезон 2020/2021 ПФЛ України перша Лiга, 

- про затвердження фiнансового звiту Товариства за перiод з 01.07.2020 року по 15 вересня 

2020 року, 



- про затвердження загального звiту генерального директора Товариства за перiод з 

01.07.2020 року по 15 вересня 2020 року, 

- про затвердження типової форми договору фiнансової допомоги вiд третiх осiб на користь 

Товариства, про надання згоди на вчинення правочинiв, 

- про звернення до ПФЛ про змiну (перенесення) дат проведення матчiв з участю ФК 

ВЕРЕС на вихiднi днi, 

- про змiну вартостi квиткiв на домашнi матчi, 

- про скликання та проведення позачергових загальних зборiв, 

- про обрання незалежного оцiнювача та затвердження умов договору на проведення оцiнки 

ринкової вартостi акцiй Товариства, 

- про затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства, 

- про дострокове припинення повноважень та звiльнення генерального директора 

Товариства, 

- про обрання нового генерального директора Товариства, 

- про затвердження умов цивiльно-правового договору з новим генеральним директором 

Товариства, 

- про затвердження нового штатного розпису Товариства.  

В складі Наглядової ради Товариства утворено Комітет з питань аудиту: Голова Комiтету - 

Єрмiлов Павло Сергiйович, члени Комiтету: Фалко Юрiй Володимирович, Бiланчук Андрiй 

Володимирович, а також Комiтет з питань призначень та винагород: Голова Комiтету - 

Фалко Юрiй Володимирович, члени Комiтету: Ляхов Валентин Вiкторович, Єрмiлов Павло 

Сергiйович. 

В 2020 роцi Комiтетом з призначень та винагород було проведено 5 засiдань. На засiданнях 

розглядалися питання згiдно iз задачами та компетенцiями Комiтету з призначень та 

винагород. Протягом року Комiтет з призначень та винагород розглянув на своїх засiданнях 

кандидатури майбутнiх працiвникiв в розрiзi їх вiдповiдностi квалiфiкацiї, досвiду та 

практичних навикiв до запропонованих Товариством посад. Крiм засiдань члени Комiтету 

регулярно проводять робочi зустрiчi з Генеральним директором та керiвниками пiдроздiлiв. 

В 2020 роцi було проведено 7 робочих зустрiчей. На цих зустрiчах обговорювались питання 

пiдвищення ефективностi роботи Виконавчого органу та керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв, органiзацiя роботи в пiдроздiлах, системи оцiнки ефективностi працiвникiв цих 

пiдроздiлiв. Також Комiтет розглядав доцiльнiсть внесення змiн у штатний розпис 

Товариства та попередньо схвалював такi змiни. Питання, розглянутi Комiтетом з питань 

призначень та винагород, а також документи розробленi Комiтетом, своєчасно виносились 

на розгляд та затвердження Наглядовою радою.  

Комiтетом з питань аудиту протягом другої половини 2020 року було проведено 3 

засiдання. Засiдання комiтету проводились за необхiдностi. Члени Комiтету особисто брали 

участь у його засiданнях. Всi засiдання Комiтету були правомочними, оскiльки на них були 

присутнi бiльше половини вiд затвердженого складу його членiв. Дiяльнiсть Комiтету 

полягала у: проведеннi збору та аналiзу iнформацiї з питань, що належать до повноважень 

Комiтету; органiзацiї засiдань Комiтету з питань, що належать до повноважень Комiтету; 

пiдготовцi питань на розгляд Наглядової ради вiдповiдно до функцiй Комiтету; прийняттi 

рiшень Комiтетом, наданнi Наглядовiй радi своїх висновкiв, рекомендацiй та проектiв 

рiшень тощо; залученнi до своєї роботи працiвникiв бухгалтерiї з питань, що належать до 

їх компетенцiї; розглядi питань та завдань, що надiйшли до комiтету вiд Наглядової ради. 

Протягом другого пiврiччя 2020 року розглядав наступнi питання: попереднiй розгляд 

фiнансової звiтностi; визначення (коригування) бюджету на сезон 2020/2021; розгляд 

проектiв внутрiшнiх нормативних документiв, якi стосуються облiкової полiтики 

Товариства; iншi питання вiднесенi до компетенцiї та завдань Комiтету. Питання, 



розглянутi Комiтетом з питань аудиту, та документи розробленi Комiтетом, своєчасно 

виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою. Комiтет здiйснює контроль за 

незалежнiстю та об'єктивнiстю зовнiшнього аудиту.  

Засідання Наглядової ради Товариства протягом 2020 року проводилися з розгляду питань, 

віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до п.10.3, 10.4 Статуту, ст.52 Закону 

України «Про акціонерні товариства».  

Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової 

ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуючого на засіданні. 

Секретарем засідання Наглядової ради є Секретар Наглядової ради. Рішенням Наглядової 

ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як секретаря засідання (п.10.5.2. 

Статуту Товариства).  

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом 

Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:  

1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим 

органом Товариства;  

2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами 

фінансово- господарської діяльності Товариства;  

3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та 

законодавства України.  

Наглядова рада в особi своїх членiв в звiтному перiодi ефективно виконувала свою 

дiяльнiсть. 

Протягом 2020 року Товариство спiвпрацювало з ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ". 

Зауважень щодо незалежностi проведення зовнiшнього аудиту не було.  

Наглядова рада виконувала цiлi визначенi Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду та чинним законодавством, що дозволило Товариству ефективно 

здiйснювати свою фiнансово- господарську дiяльнiсть.  

 

 
Голова Наглядової ради       Надєїн І.О. 


