
пРотоколл} од
зас!дання }{аглядово| ради нАск <<Франта>>

28 с1чня 201-0 року м. 1&!в
|оловував - [олова Ёаглядово| ради €п1лка Флег Б|кторовин"
11рисутн!:

€екретар [аглядово! ради: 1им|ноький о.1. в особ| €п|лки о.в., д|тоного на
п1дотав| дов|реност1;

3аступники [олови }{аглядово[ ради: |{рооянк|н |{.}Ф., €ул|мов €.Ф. в оооб|
-[агуна Р1.1., що д|е на п1дстав| дов|реноот|;

9лени }{аглядово[ ради: Баренко м.в. в оооб| |{рооянк|на
п|дстав| дов1реност1, |{опова Ф.}Ф., Р1аневський в.в.

|{андидати у члени Ёаглядово[ ради: 3асуха Б.8.
3апроппен1:

- 1.в.о. [олови |[равл|ння |[уганов 1.[.,

п.}о., що д|е на

[{а зас]\анн[ пршсутпн! вс[ членш Ёаеляёово[ раёш' кворул4 €, зас]ёання правомочне
пршйллатпш р!шлення.

поРядок двнний
1. |{ро погодх(ення р|тпення |{равл|нття ЁА€1( <Франта>> в1д 28 с1чня 2010 року ]ф 18

<|{ро змон1!]ення оукупного щом|сянного розм|ру винагороди за -|{|ценз{йними
договорами ]\р]ф 04-08, 05-08, 06-08, 07-08, 08-08, 09-08, 10-08, 11-08, 12-08,13-08 в|д 01
)ковтн'т 2008 року та ]\! 22-08,2з-08 в|д 13 я{овтн'{ 2008 рокр.

2. ||ро внеоенн'т зм|н до орган|зац|йно| структури головного оф|оу г{Аск <Франта>.

1. слухАл14: <11ро погодя(ення р1ппення [1равл!ння нАск <<Франта>> в1д
28 с1чня 2010 року ]\} 18 <11ро 3мец1шення сукупного щом!сячногБ розм!рувинагородц з^.|!|ценз1йними договорами .]\ъ]\ъ 04-08, 05-08, 0б-08, 07-08, 08-0', 09_бв,
10-08' 11-08, 12-08, 13-08 в|д 01 )ковтня 2008року та.]\} 22-08,23-08 в1д 13 )ковтня
2008 рокр.

,\опов!ёав: |. !7уаанов
Б!1Р1||]["|{|4:

1. |{огодити р1тпення |{равл|ння ЁА€1( <<Франта> в|д 28 с|чня 2010 року ]\ъ 18 <||ро
змен1шонн'| оукупного щом|оячного розм1ру винагороди за -|{1ценз|йними договорами
]ч1'р]ч1'ч04-08, 05-08, 06-08, 07-08, 08_08, 09-08, 10-08, 11-08, |2-08' 13-08 в|д 01 }ковтт1'{
2008 року та ]ф 22-08, 2з-08 в|д 13 )ковтня 2008) та звернщиоь до тов (1мг
|тттернетпнл холдинг компан|>> з проханням змен111ити розм!р винагороди за
.|{1ценз|йними договорами ]\ъ.]\ъ 04-08, 05-08, 06-08, 07_08, 0в-0в; 09-0ъ, 10-08, [:-ов' ::-
08, 13-08 в|д 01 )|(овтня 2008 року та ]ч1! 22-08' 2з-08 в1д 13 )ковтн'| 2008 року та
вотановити щом1оячну винагороду за цими договорами у розм|р| 725 000,00^(о1мсот
двадцять п'ять тисян) гривень на пер1од з 1 лтотого 20 1 0 року до 3 1 грудня 20 1 0 року.9 раз| згоди тов (1мг !нтернетпнл холдинг компан|>' уповновая{ити тимчаоово
виконувача обов'язк!в [олови [[равл|ння |{уганова 1.[. на п|дписання додаткових угод
до вищевк€шаних л|ценз|йних договор|в.

[олосувал1]: (3Ф,

3 цього питання

((проп'|'> - :4('. -*4.-с' } к):п!!!]:\!ал'!ся)> А/т;.2,/16.

прийнято р1шлення 1{аглядово[ ради нАск <<0ранта>> )\} 1.



2. слухАл11: <11ро внесення
оф!су нАск <<Франта>>.

Б[1Р!|||["|![1:

[олова 1{аглядово[ ради

€екретар }{аглядово[ ради

!-'

3асцпник |олови Ёаглядово[ ради

3аступник |олови }{аглядово[ ради

{лен 1{аглядово[ ради

{{лен [аглядово[ ради

9лен }1аглядово[ ради

зм!н до орган!зац!йно] структур" .'','"*,'.'

,,\опов!0ав: 1. !7уеанов

управл|ння роботи з

Ф. €п|лка

Ф. 1им|нський
в особ| Ф. €п1лки

€. €ул!мов
в особ! "|{ацяла &Ё.{-

[1. [1росяшк!н

Ф. |{опова

Р1. Бар*нко
в особ| [1. [1росядтк|на

1' |{огодити р|тпенгтя |[равл|ння нАск <Франта> в|д28с|чня 2070 р..|хгр 19 <|{ровнеоенн'[ зм|н до орган|зац|йно] структури го.11овного оф1су нАск <Фрагтта>>, тазатвердити так| зм1ни до орган1зац1йно| сщуктури головного оф!су нАск <Франта>:1'1' |[ункг 33 додатк} до р|гпення |{равл1нгтя гтдск .с!ранта) в]д 20жовтн'[2009 року .},|ъ 357 <|[ро орган1зац|йну .'ру.{уру головного оф|су нАск <Фратгга>вик.,1аоти у нов|й редакц!|:
<3 3.!епартамент пероон.}лу.
33.1. } окглад| !епартаменту персон.шу так| п1дрозд1ли:
а) центр навчання та розвитку порсоналу;
б) в!дд|л кадрового адм|н|стрування)).
1.2. ]{1кв|дувати у структур! головцого оф|су (омпан!|

пероон[|"лом.

2' 1'в'о' [олови |{равл!ння нАск <Франта>> 1. |{уганову забезпе читу|впровад)кенн'1зазначених зм!н до оргструктури головного оф|оу |<'*.''";т 
"''р*'"* м!сяця в|д дттяохвален}1'{ цього р|гпення

[олосувалц: к3Ф) - (проп1'|> - :ус,: ёс(}( ; куупрш]|'а].шся), 2с, ;:;у;-- .
3 цього питання прийнято р|гшення }{аглядово[ ради нАск <<Франта>> !\! 2.

Бс! унасншкц, що булш пршсупн[ на зас!ёанн[ [!аеляёово1'раёш, не 
^4аюп'ь 

претпенз!йёо процеёурц йоео прове0ення, поеоёэюую/пься з ус!-тиа пршйняпооиш р[ьиення;иц 7па вп[0пверёэюення чоео скр!плююшь цей !/ротпокол 
",,ы, п!0пцса:иц.

Б. Р1аневський


