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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей статут регулює діяльність Публічного
акціонерного товариства
"Укрспецтрансгаз" ("Товариство"), що 
було створене внаслідок реорганізації 
шляхом перетворення в акціонерне 
товариство державного підприємства -  
Фірми по закупівлі, транспортуванню і 
реалізації зрідженого газу «Укртрансгаз» 
відповідно до Указу Президента України 
від 25.02.1998 №151/98 «Про 
реформування нафтогазового комплексу 
України», постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.1998 №747 «Про 
утворення Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» та наказу 
Державного Комітету нафтової, газової 
та нафтопереробної промисловості 
України від 18.08.1998 №186 «Про 
створення ДАТ «Укрспецтрансгаз», та є 
правонаступником всіх її майнових та 
немайнових прав та обов’язків.

1.2 Товариство входить до групи підприємств,
що контролюються Публічним 
акціонерним товариством "Національна 
акціонерна компанія "Нафтогаз України" 
("Група Нафтогаз"). Звітність 
Товариства включається до
консолідованої звітності Групи Нафтогаз. 
Внутрішні документи Групи Нафтогаз є 
обов’язковими для Товариства після їх 
затвердження (або схвалення) 
загальними зборами акціонерів 
Товариства.

1.3 Повне найменування Товариства:

1.3.1 українською мовою:

Публічне акціонерне товариство 
"Укрспецтрансгаз";

1.3.2 англійською мовою:

РиЬііс иоіпі Зіоск Сотрапу 
'Шгзресігапздаг";

1 ОЕМЕКДЬ РКОVI5IОN5

1.1 ТМіз СИагіег гедиіаіез іИе асімііез ої РиЬііс 
иоіпі Зіоск Сотрапу "Укгзреізігапздаг" 
(іИе "Сотрапу"), шіїісії із езіаЬіізіїей аз а 
гезиіі ої ігапзїогтаііоп іпіо а іоіпі зіоск 
сотрапу ої іИе Зіаіе Епіііу -  Рігт оп 
ригсИазе, ігапзтіззіоп апй заіе ої 
іідиійаіей даз "Укгігапздаг" ригзиапі іо 
іИе Огйег ої іИе Ргезійепі ої Укгаіпе аз ої 
25 РеЬгиагу 1998 І\Іо.151/98 "Оп 
Реогдапізаііоп ої іИе Оіі апй Саз сотріех 
ої Укгаіпе", Резоіиііоп ої іИе СаЬіпеі ої 
Міпізіегз ої Укгаіпе аз ої 25 Мау 1998 
Ио.747 "Оп езіаЬіізИтепі ої іИе Иаііопаі 
иоіпі-Зіоск Сотрапу "Иаїіодаг ої Укгаіпе" 
апй Огйег ої іИе Зіаіе С о тт іііее  оп Оіі, 
Саз апй Оіі-Реїіпіпд іпйизігу ої Укгаіпе аз 
ої 18 Аидизі 1998 Ио.186 "Оп 
езіаЬіізИтепі ої ЗиЗС "Укгігапздаг" апй із 
а іедаі зиссеззог іо аіі ііз ргорегіу апй 
поп-ргорегіу гідИіз апй оЬіідаііопз.

1.2 ТИе Сотрапу із а рагі ої іИе дгоир ої
сотрапіез сопігоііей Ьу РиЬііс иоіпі Зіоск 
Сотрапу "Иаііопаі иоіпі Зіоск Сотрапу 
"Иаїіодаг ої Укгаіпе" (іИе '^аїїодаг 
Сгоир"). Ріпапсіаі зіаіетепіз ої іИе 
Сотрапу зИаіі Ье іпсіийей іпіо 
сопзоіійаіей їіпапсіаі зіаіетепіз ої іИе 
ИаПодаг Сгоир. іпіегпаі йоситепіз ої іИе 
ИаПодаг Сгоир аге Ьіпйіпд їог іИе 
Сотрапу ироп іИеіг арргоуаі Ьу іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд ої іИе 
Сотрапу.

1.3 Риіі пате ої іИе Сотрапу:

1.3.1 іп іИе Укгаіпіап іапдиаде зИаіі Ье:

Публічне акціонерне товариство 
"Укрспецтрансгаз";

1.3.2 іп іИе ЕпдіізИ іапдиаде зИаіі Ье:

РиЬііс иоіпі Зіоск Сотрапу 
'Шгзресігапздаг";
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1.3.3 російською мовою: 1.3.3 іп іИе Риззіап іапдиаде зИаіі Ье:

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Публичное акционерное общество 
"Укрспецтрансгаз";

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ПАТ "Укрспецтрансгаз";

англійською мовою:

Р ^ С  "Укгзресігапздаг";

російською мовою:

ПАО "Укрспецтрансгаз".

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
Товариство є юридичною особою 

приватного права за законодавством 
України та набуло прав юридичної особи 
з дати його державної реєстрації.

Товариство діє як самостійний 
господарюючий суб'єкт відповідно до 
законодавства та статуту.

Товариство має самостійний баланс, 
поточний та інші рахунки в банках, 
печатки та штампи зі своїм 
найменуванням, бланки та інші атрибути 
юридичної особи.

Товариство має право інтелектуальної 
власності на торговельну марку (знак 
для товарів та послуг), що реєструється 
у порядку, встановленому
законодавством України, а за 
необхідності -  також в порядку, 
встановленому нормами міжнародного 
та/або іноземного права.

Товариство має право від свого імені 
набувати майнових та немайнових прав, 
нести зобов'язання і бути позивачем або 
відповідачем у суді, в тому числі у 
третейському суді, укладати мирові 
угоди.

Товариство може вчиняти будь-які 
правочини, не заборонені
законодавством.

Публичное акционерное общество 
"Укрспецтрансгаз";

1.4 АЬЬгеуіаіегі пате  ої іИе Сотрапу:

1.4.1 іп іИе Шкгаіпіап іапдиаде зИаіі Ье:

ПАТ "Укрспецтрансгаз";

1.4.2 іп іИе ЕпдіізИ іапдиаде зИаіі Ье:

Р ^ С  "Укгзресігапздаг";

1.4.3 іп іИе Риззіап іапдиаде зИаіі Ье:

ПАО "Укрспецтрансгаз".

2 ЬЕОДЬ 5Т Д їи 5  ОР ТНЕ СОМРАNV
2.1 ТИе Сотрапу із а іедаі епіііу ої ргіуаіе іаш

ипйег іИе іашз ої Укгаіпе апй Иаз асдиігей 
іИе гідИіз ої а іедаі епіііу зіпсе іИе йаіе ої 
ііз зіаіе гедізігаііоп.

2.2 ТИе Сотрапу зИаіі орегаіе аз а їиііу
іпйерепйепі Ьизіпезз іп ассогйапсе шііИ 
іИе іаш апй іИіз СИагіег.

2.3 ТИе Сотрапу зИаіі Иауе а зерагаіе Ьаіапсе
зИееі, сиггепі апй оіИег Ьапк ассоипіз, 
зеаіз апй зіатрз сопіаіпіпд ііз пате, 
іеііегіїеай їогтз апй оіИег аіігіЬиіез ої а 
іедаі епіііу.

2.4 ТИе Сотрапу Иаз іИе іпіеііесіиаі ргорегіу
гідИі іо а ігайетагк (ргойисі апй зегуісе 
тагк) гедізіегей аз езіаЬіізіїей Ьу іИе іашз 
ої Укгаіпе, апй ії гедиігей -  аізо аз 
езіаЬіізіїей Ьу іИе ргоуізіопз ої 
іпіегпаііопаі апй/ог їогеідп іаш.

2.5 ТИе Сотрапу зИаіі Иауе іИе гідИі іо асдиіге
ргорегіу апй поп-ргорегіу гідИіз оп ііз ошп 
ЬеИаії, іо ипйегіаке оЬіідаііопз, апй іо асі 
аз ріаіпііїї ог йеїепйапі іп соигі, іпсіийіпд 
іп агЬіігаііоп соигі, апй епіег іпіо 
зеіііетепі адгеетепіз.

2.6 ТИе Сотрапу та у  епіег іпіо апу ігапзасііоп
поі ргоіїіЬііей ипйег іИе іаш.
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2.7

2.8

3

3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Товариство має право засновувати дочірні 
підприємства, філії та представництва, 
як в Україні, так і за кордоном, а також 
бути учасником об'єднань підприємств, 
професійних асоціацій, спілок, інших 
організацій та об’єднань.

Втручання органів державної влади або 
місцевого самоврядування у діяльність 
Товариства не допускається, крім 
випадків, прямо передбачених законами 
України.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА

Товариство належить до газової та газо-, 
нафтопереробної галузей економіки. 
Діяльність Товариства спрямовується на 
забезпечення підвищення рівня 
енергетичної безпеки держави, 
ефективного функціонування та 
розвитку нафтогазового комплексу, а 
також задоволення потреб споживачів у 
сировині та паливно-енергетичних 
ресурсах.

Товариство засноване задля здійснення 
господарської діяльності, метою якої є 
отримання прибутку.

Відповідно до зазначеної вище мети 
Товариство може здійснювати такі види 
діяльності:

Перевезення скраплених газів та легкої 
вуглеводневої сировини споживачам 
України і за кордон;

Закупівля, реалізація і зберігання 
скраплених газів;

Забезпечення надійної і безпечної 
експлуатації спеціальних залізничних 
газових вагоно-цистерн, будівель, споруд 
виробничого і невиробничого призначення, 
технологічного і енергетичного
устаткування, транспортних засобів та 
механізмів;

Організація та виконання всіх видів 
ремонтів газових цистерн, будівель, споруд, 
механічного енергетичного устаткування, 
засобів зв'язку, автоматики і контрольно-

2.7 ТНе Сотрапу зИаіі Иауе іИе гідИі іо езіаЬіізИ
зиЬзігііагіез, ЬгапсИез апй гергезепіаііуе 
оїісез ЬоіИ іп Укгаіпе апй аЬгоай, апй іо 
рагіісіраіе іп Ьизіпезз аззосіаііопз, 
ргоїеззіопаі аззосіаііопз, ипіопз, оіИег 
огдапізаііопз апй аззосіаііопз.

2.8 іпіегїегепсе ої риЬііс ог іосаі зеії-доуегптепі
аиіИогіііез іпіо іИе Сотрапу’з асіміу із поі 
аііошей, ехсері їог іИе сазез ехргеззіу 
епуізадей Ьу іИе іашз ої Укгаіпе.

3 РШКРО5Е АN^ ВШ5ШЕ55 ОР ТНЕ 
СОМРАNV

3.1 ТНе Сотрапу Ьеіопдз іо іИе даз апй оіі 
геїіпіпд зесіогз ої іИе есопоту ої Укгаіпе. 
ТНе Сотрапу сопйисіз ііз Ьизіпезз асіміу 
шііИ іИе уіеш іо епзиге ап іпсгеазе іп іИе 
іеуеі ої зіаіе епегду зесигііу апй іИе 
еїТесііуе орегаііоп апй йеуеіортепі ої іИе 
оіі апй даз зесіог, аз шеіі аз тееііпд іИе 
сизіотегз’ йетапй їог ргойисіз апй їиеі 
апй епегду зоигсез

3.2 ТНе Сотрапу Иаз Ьееп езіаЬіізИей іо
сопйисі Ьизіпезз їог іИе ригрозе ої ргоїіі 
депегаііоп.

3.3 іп соппесііоп шііИ іИе їогедоіпд ригрозе, іИе
Сотрапу т а у  сопйисі іИе їоііошіпд 
асімііез:

3.3.1 Тгапзрогіаііоп ої іідиеїіей дазез апй іідИі 
ИуйгосагЬопз іо сопзитегз іп Укгаіпе апй 
аЬгоай;

3.3.2 РигсИазе, заіе апй зіогаде ої іідиеїіей дазез;

3.3.3 Ргоуізіоп ої геііаЬіе апй заїе орегаііоп ої 
зресіаі даз гаіігоай іапк-сагз, Ьиіійіпдз, 
зігисіигез ої ргойисііоп апй поп-ргойисііоп 
їасіііііез, іесИпоіодісаі апй епегду едиіртепі, 
уеИісіез апй тесИіпагу;

3.3.4 3.3.4 Огдапігаііоп апй регїогтапсе ої аіі 
іурез ої гераігз ої даз іапкз, Ьиіійіпдз, 
зігисіигез, тесИапісаі рошег едиіртепі, 
соттипісаііоп їасіііііез, аиіотаііоп апй
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вимірювальних приладів; сопігоі апгі теазигіпд іпзігитепіз;

3.3.5 Реалізація продовольчих і непродовольчих 
товарів, паливно-мастильних та інших 
матеріалів, організація громадського 
харчування;

3.3.6 Перевезення пасажирів і вантажів власним 
або орендованим залізничним та 
автомобільним транспортами;

3.3.7 Виконання газонебезпечних робіт і робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах, 
зберігання, експлуатація балонів та інших 
ємностей із стисненими, зрідженими, 
вибухонебезпечними газами, обладнання 
майстерень, електроінструменту, 
електрозварювальних трансформаторів 
тощо, експлуатація технологічних 
транспортних засобів;

3.3.8 Виконання зварювальних робіт;

3.3.9 Виконання ремонтних і 
пусконалагоджувальних робіт в котельнях;

3.3.5 3.3.5 Реаіігаііоп ої їоогі апгі поп-їоогі 
ргогіисіз, їиеі апй іиЬгісапіз апй оіИег 
таіегіаіз, огдапігаііоп ої саіегіпд;

3.3.6 Саггіаде ої раззепдегз апй сагдо Ьу ошп ог 
іеазей гаіішау апй тоіог ігапзрогі;

3.3.7 Регїогтапсе ої даз Иагагйоиз шогкз апй 
шогкз іп їіге апй ехріозіоп Иагагй гопез, 
зіогаде апгі орегаііоп ої суііпгіегз апгі оіИег 
сопіаіпегз шііИ сотргеззегі, іідиеїіегі, 
ехріозіуе дазез, шогкзИор едиіртепі, еіесігіс 
іооіз, еіесігіс шеійіпд ігапзїогтегз, еіс., 
орегаііоп ої іесИпоіодісаі уеИісіез;

3.3.8 Регїогтапсе ої шеійіпд шогкз;

3.3.9 Регїогтапсе ої гераіг апй зіагі-ир шогкз аі 
Ьоііег Иоизез;

3.3.10 Розробка 
документації;

3.3.11 Здійснення 
придбанню 
обладнання, 
товарів.

3.3.12 Виконання 
будівництву 
цивільного 
призначення;

проектно-кошторисної 3.3.10 Реуеіортепі ої йезідп езіітаіез;

торгових операцій по 
та реалізації газового 

запасних частин та інших

функцій замовника по 
та проектуванню об’єктів 
та соціально-побутового

3.3.13 Укладання угод генерального підряду при 
будівництві житлових, нежитлових об’єктів 
та об’єктів соціально-побутового 
призначення, організація та проведення 
тендерних торгів між виконавцями робіт;

3.3.14 Впровадження нових технологій, включаючи 
заходи по захисту навколишнього 
середовища;

3.3.15 Розробка і практичне здійснення спільних із 
закордонними інвесторами проектів і 
комерційних ініціатив;

3.3.16 Розробка техніко-економічних обґрунтувань 
розміщення капіталовкладень українськими 
та зарубіжними інвесторами;

3.3.11 Тгайе орегаііопз їог іИе ригсИазе апй заіе ої 
даз едиіртепі, зраге рагіз апй оіИег доойз;

3.3.12 Регїогтіпд іИе їипсііопз ої іИе сизіотег їог 
іИе сопзігисііоп апй йезідп ої сіуіі апй зосіаі 
їасіііііез;

3.3.13 Сопсіизіоп ої депегаі сопігасі йеаіз іп іИе 
сопзігисііоп ої гезійепііаі, поп-гезійепііаі 
оЬіесіз апй оЬіесіз ої зосіаі апй йотезііс 
ригрозез, огдапігаііоп апй Иоійіпд ої іепйег 
Ьійз Ьеішееп регїогтегз ої шогкз;

3.3.14 іпігойисііоп ої пеш іесИпоіодіез, іпсіийіпд 
епуігоптепіаі ргоіесііоп теазигез;

3.3.15 йеуеіортепі апй ргасіісаі ітріетепіаііоп ої 
ріпі ргоіесіз шііИ їогеідп іпуезіогз апй 
соттегсіаі іпіііаііуез;

3.3.16 йеуеіортепі ої іесИпісаі їеазіЬііііу зіийіез їог 
іИе ріасетепі ої іпуезітепіз Ьу Шкгаіпіап апй 
їогеідп іпуезіогз;
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3.3.17 Посередницькі послуги в галузі транспорту;

3.3.18 Посередницькі, агентські, комісійні послуги 
під час купівлі-продажу продукції різного 
призначення;

3.3.19 Виконання усіх видів комерційних операцій 
(включаючи оптову, роздрібну та комісійну 
торгівлю), здійснення експорту і імпорту 
товарів та послуг відповідно до чинного 
законодавства України;

3.3.20 Виконання будівельних і ремонтно- 
реставраційних робіт;

3.3.21 Збирання та переробка вторинної сировини 
та відходів виробництва;

3.3.22 Організація та проведення виставок, 
семінарів, конференцій, виставок-продажу 
та аукціонів;

3.3.23 Виконання робіт з заправлення та реалізації 
балонів зрідженого газу населенню;

3.3.24 Використання, експлуатація засобів 
криптографічного захисту інформації та 
криптосистем;

3.3.25 Здійснення робіт, пов'язаних з придбанням, 
перевезенням, зберіганням та відпуском 
хімічних речовин, які відносяться до 
прекурсорів (ангідрид оцтової кислоти, 
ацетон, калію перманганат, сірчана кислота, 
соляна кислота, толуол, фенілоцтова 
кислота та інших);

3.3.26 Надання послуг з внутрішніх перевезень 
пасажирів автобусами та з внутрішніх 
перевезень вантажів вантажними 
автомобілями, причепами та 
напівпричепами;

3.3.27 Експлуатація та виконання ремонтних, 
пусконалагоджувальних робіт обладнання 
технологічних компресорних, 
низькотемпературних, абсорбційних, 
ректифікаційних, цеолітових та інших 
установок осушки, підготовки та переробки 
газу, газового конденсату, нафти та 
нафтового бітуму;

3.3.28 Надання послуг з зберігання, переливу та 
переробки вуглеводневої сировини;

3.3.29 Інші види діяльності, що не заборонені

3.3.17 іпіегтейіагу зегуісез іп іИе їіеій ої ігапзрогі;

3.3.18 іпіегтейіагу, адепсу, соттіззіоп зегуісез 
йигіпд іИе заіе апй ригсИазе ої ргойисіз ої 
уагіоиз ригрозез;

3.3.19 Регїогтапсе ої аіі іурез ої соттегсіаі 
ігапзасііопз (іпсіийіпд шИоіезаіе, геіаіі апй 
соттіззіоп ігайе), ехрогі апй ітрогі ої доойз 
апй зегуісез іп ассогйапсе шііИ іИе сиггепі 
іедізіаііоп ої Укгаіпе;

3.3.20 Регїогтапсе ої сопзігисііоп апй гераіг апй 
гезіогаііоп шогкз;

3.3.21 Соііесііоп апй ргосеззіпд ої зесопйагу гаш 
таіегіаіз апй шазіе ргойисіз;

3.3.22 Огдапігаііоп апй сопйисііпд ої ехИіЬіііопз, 
зетіпагз, сопїегепсез, ігайе ехИіЬіііопз апй 
аисііопз;

3.3.23 Регїогтапсе ої геїиеііпд апй заіез ої іідиеїіей 
даз суііпйегз іо іИе рориіаііоп;

3.3.24 Шзе, орегаііоп ої сгуріодгарИіс іпїогтаііоп 
зесигііу апй сгуріозузіетз;

3.3.25 Регїогтапсе ої шогкз геіаіей іо іИе 
асдиізіііоп, ігапзрогіаііоп, зіогаде апй геіеазе 
ої сИетісаіз геіаіей іо ргесигзогз (асеііс 
апИуйгійе, асеіопе, роіаззіит регтапдапаіе, 
зиіїигіс асій, ИуйгосИіогіс асій, іоіиепе, 
рИепуіасеііс асій, апй оіИегз);

3.3.26 Ргоуізіоп ої зегуісез їог іИе іпіегпаі саггіаде ої 
раззепдегз Ьу Ьизез апй їог іИе йотезііс 
сагдо ігапзрогіаііоп Ьу ігискз, ігаііегз апй 
зетіігаііегз;

3.3.27 Орегаііоп апй регїогтапсе ої гераіг, зіагі-ир 
апй айіизітепі шогкз ої едиіртепі ої 
іесИпоіодісаі сотргеззог, іош-іетрегаіиге, 
аЬзогрііоп, гесііїісаііоп, геоіііе апй оіИег 
йгуіпд їасіііііез, ргерагаііоп апй ргосеззіпд ої 
даз, даз сопйепзаіе, оіі апй оіі Ьііитеп;

3.3.28 Ргоуізіоп ої зегуісез оп зіогаде, ігапзїег апй 
ргосеззіпд ої ИуйгосагЬоп гаш таіегіаіз;

3.3.29 оіИег асімііез поі ргоИіЬііей Ьу іашз.
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законодавством.

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

Види діяльності, що вимагають 3.4 
отримання ліцензії, спеціального 
дозволу чи іншого документу дозвільного 
характеру, здійснюються Товариством 
після отримання відповідних ліцензії, 
спеціального дозволу, іншого документу 
дозвільного характеру.

Товариство здійснює 3.5
зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до мети та у межах предмета 
(видів) своєї діяльності, згідно із 
законодавством.

Товариство здійснює необхідні заходи 
щодо збереження державної та 
комерційної таємниці.

Товариство може здійснювати будь-які 
інші види діяльності, які не заборонені 
законодавством.

ТИе Сотрапу саггіез оиі іурез ої асімііез 
гедиігіпд а іісепзе, зресіаі регтіі ог оіИег 
регтііііпд йоситепі ироп оЬіаіпіпд а 
соггезропйіпд іісепзе, зресіаі регтіі ог 
оіИег регтііііпд йоситепі.

ТИе Сотрапу зИаіі епдаде іп їогеідп 
есопотіс асімііез іп ассогйапсе шііИ іИе 
ригрозе апй шііИіп іИе зсоре ої ііз 
Ьизіпезз, іп сотрііапсе шііИ іИе іаш.

3.6 ТИе Сотрапу іакез песеззагу теазигез 
іо кеер зіаіе апй ігайе зесгеіз.

3.7 ТИе Сотрапу т а у  епдаде іп апу оіИег 
іурез ої асімііез іИаі аге поі ргоИіЬііей Ьу 
іИе іаш.

МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. 
ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ 
Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Товариство має право володіти, 4.1 
користуватись та розпоряджатися 
майном, що належить йому на праві 
власності, відповідно до та з 
урахуванням обмежень, встановлених 
законодавством, статутом та 
внутрішніми документами Товариства.

Майно Товариства формується з 4.2 
джерел, не заборонених
законодавством. Товариство є 
власником:

грошових коштів та майна, переданого 4.2.1 
йому засновниками Товариства та 
акціонерами у власність як вклад до 
статутного капіталу;

виробленої продукції та майна, 
створеного (придбаного) Товариством у 
результаті здійснення господарської

4 РКОРЕКТС АN^ Ш А В іи™  ОР ТНЕ
СОМРАNV. МАТЕКІАЬ ТКАN5АСТIОN5. 
ТКАN5АСТIОN5 М Т Н  СОNР^IСТ ОР 
Ш ТЕКЕ5Т

ТИе Сотрапу та у  ошп, изе апй йізрозе 
ої іИе ргорегіу, шИісИ із ошпей Ьу іИе 
Сотрапу, ассогйіпд іо апй зиЬіесі іо 
іітііаііопз езіаЬіізИей Ьу іаш, іИіз СИагіег 
апй іпіегпаі йоситепіз ої іИе Сотрапу.

ТИе Сотрапу зИаіі оЬіаіп ііз ргорегіу їгот  
зоигсез поі ргоИіЬііей Ьу іаш. ТИе 
Сотрапу із іИе ошпег ої:

сазИ апй ргорегіу ігапзїеггей Ьу іИе 
їоипйегз апй іИе зИагеИоійегз іо іИе 
Сотрапу'з ошпегзИір аз сопігіЬиііоп іо іИе 
зИаге сарііаі;

4.2.2 ргойисіз апй ргорегіу ргойисей апй 
сгеаіей (асдиігей) Ьу іИе Сотрапу іп іИе 
соигзе ої ііз Ьизіпезз орегаііопз;

діяльності;
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4.2.3 одержаних доходів; 4.2.3 геуепиез депегаіей Ьу іМе Сотрапу; апй

4.2.4

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

іншого майна, набутого на підставах, не 4.2.4 
заборонених законодавством.

Товариство використовує державне 4.3 
майно, що не підлягає приватизації, 
відповідно до законодавства. Майно, що 
є державною власністю і надане 
Товариству у користування,
господарське відання чи управління, 
включається до його активів. Списання 
та передача державного майна 
здійснюється відповідно до
законодавства.

Майно, що належить Товариству на 4.4 
праві власності, може
використовуватися як предмет застави 
(іпотеки) з метою забезпечення 
виконання Товариством взятих на себе 
зобов'язань, включаючи залучення 
позикових (кредитних) коштів, якщо інше 
не передбачено законодавством або 
статутом.

Товариство несе відповідальність за 4.5 
своїми зобов’язаннями згідно з 
законами України всім належним йому 
майном, на яке в установленому 
законом порядку може бути звернене 
стягнення. На майно Товариства може 
бути звернене стягнення тільки у 
випадках та у порядку, передбачених 
законами України.

Акціонери не відповідають за 4.6 
зобов'язаннями Товариства і несуть 
лише ризик збитків, пов'язаних із 
діяльністю Товариства, у межах вартості 
акцій, що їм належать. Акціонери, які не 
повністю оплатили акції, відповідають за 
зобов'язаннями Товариства у межах 
неоплаченої частини вартості належних 
їм акцій.

Товариство не відповідає за 4.7 
зобов'язаннями акціонерів. До 
Товариства та його органів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення

апу оіМег ргореііу асдиігей іп йеаіз поі 
ргоМіЬііей Ьу іаш.

ТМе Сотрапу зМаіі изе зіаіе-ошпей 
ргорегіу іМаі із поі зиЬіесі іо ргіуаіізаііоп 
іп ассогйапсе шііії іМе іаш. Ргорегіу іМаі із 
зіаіе-ошпей апй ргоуійей іо іМе Сотрапу 
їог изе, есопотіс тападетепі ог 
айтіпізігаііоп зМаіі Ье іпсіийей іпіо іМе 
Сотрапу'з аззеіз. Зіаіе-ошпей ргорегіу 
та у  Ье шгіііеп о ї  ог ігапзїеггей ассогйіпд 
іо іаш.

Сотрапу'з ргорегіу т а у  Ье ріейдей (ог 
тогідадей) аз а зесигііу їог іМе оЬіідаііопз 
іпсиггей Ьу іМе Сотрапу, іпсіийіпд апу 
Ьоігошіпдз (іоапз), ипіезз оііїегшізе 
зресіґіей іп іМе іаш ог іМіз СМагіег.

ТМе Сотрапу із ііаЬіе їог ііз оЬіідаііопз іп 
ассогйапсе шііії іМе іашз ої Укгаіпе шііії аіі 
іМе ргорегіу іі ошпз апй іМаі т а у  Ье 
їогесіозей оп іп іМе таппег езіаЬіізМей Ьу 
іаш. ТМе Сотрапу’з ргорегіу т а у  Ье 
їогесіозей оп опіу іп сазез апй іп іМе 
таппег ргоуійей їог Ьу іМе іашз ої Укгаіпе.

ТМе Зіїагеіїоійегз зМаіі поі Ье ііаЬіе їог іМе 
Сотрапу'з оЬіідаііопз, апй зМаіі Ьеаг іМе 
гізк ої іозз аз а гезиіі ої іМе Сотрапу'з 
орегаііопз шіііїіп іМе уаіие ої іМеіг 
гезресііуе ЗМагез. ТМе Зіїагеіїоійегз шіїо 
іїауе поі раій іМе їиіі ргісе їог іМе ЗМагез 
зМаіі Ье ііаЬіе їог іМе Сотрапу'з 
оЬіідаііопз шіііїіп іМе оиізіапйіпд уаіие ої 
іМеіг гезресііуе ЗМагез.

ТМе Сотрапу із поі ііаЬіе їог зіїагеіїоійегз’ 
оЬіідаііопз. Ио репаіііез гезігісііпд іМе 
гідМіз ої іМе Сотрапу апй ііз Ьойіез та у  
Ье аррііей іо іМет іп сазе ої зіїагеіїоійегз’ 
іііедаі асііопз, ехсері їог іМе сазез
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акціонерами протиправних дій, крім езІаЬІізМегі Ьу Іаш.

випадків, визначених законом.

4.8 Товариство не відповідає за 4.8 
зобов'язаннями держави, а держава не 
відповідає за зобов'язаннями 
Товариства.

4.9 До акціонерів не можуть 4.9 
застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення 
протиправних дій Товариством або 
іншими акціонерами.

4.10 Рішення про укладення Товариством 4.10 
правочинів приймаються 
уповноваженими органами Товариства
як передбачено статутом залежно від 
предмету або суми правочину.

4.11 «Правочин» означає: (1) один або 4.11 
декілька правочинів, що укладаються 
протягом одного року щодо одного 
предмету з тим самим контрагентом або 
односторонній правочин, а також (2) 
правочин про внесення змін та/або 
доповнень до такого Правочину щодо 
предмету, ціни, порядку розрахунків або 
припинення такого Правочину, зокрема,
але не обмежуючись: додаткова 
угода/договір, специфікація.

4.12 Якщо Правочин є серією правочинів і 4.12 
внаслідок запланованого укладення 
чергового правочину з цієї серії загальна 
сума Правочину досягне розміру, який 
вимагає прийняття рішення відповідним 
органом Товариства, відповідний орган 
Товариства приймає рішення про 
вчинення правочину, в результаті 
укладення якого досягається такий 
розмір, та кожного наступного правочину
з цієї серії.

4.13 "Значний Правочин" означає Правочин 4.13 
(крім правочину з розміщення 
Товариством власних акцій), ринкова 
вартість майна (робіт, послуг), що є його 
предметом, дорівнює або перевищує 10 
(десять) відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності, перевіреної

ТМе Сотрапу із поІ ІіаЬІе їог оЬІідаІіопз ої 
ІМе зІаІе, апгі ІМе зІаІе із поІ ІіаЬІе їог 
оЬІідаІіопз ої ІМе Сотрапу.

Ио репаІІіез гезігісііпд ІМе гідМІз ої 
зМагеМоІгіегз т а у  аррІу Іо ІМет іп сазе ої 
іІІедаІ асііопз ої ІМе Сотрапу ог оІМег 
зМагеМоІгіегз.

ТМе гіесізіопз шіІМ гезресі Іо епіегіпд іпіо 
Ігапзасііопз Ьу ІМе Сотрапу зМаІІ Ье тагіе  
Ьу ІМе аиІМогізегі Ьойу ої ІМе Сотрапу аз 
ргоуійей Мегеіп йерепйіпд оп ІМе зиЬіесІ 
таІІег ог атоипІ ої ІМе ІгапзасІіоп.

«ТгапзасІіоп» теапз: (1) опе ог зегіез ої 
ІгапзасІіопз, шМісМ аге епІегей іпІо шіІМіп а 
уеаг шіІМ гезресІ Іо ІМе за те  зиЬіесІ 
таІІег шіІМ ІМе за те  соипІеграгІу ог 
ипіІаІегаІ сопІгасІз, аз шеІІ аз (2) 
йоситепІз Іо атепй, зиррІетепІ ІМе 
ТгапзасІіоп аз Іо ІМе зиЬіесІ таІІег, ргісе, 
зеІІІетепІ ог ІегтіпаІіоп ої ІМе 
ТгапзасІіоп, іпсІийіпд ЬиІ поІ ІітіІей Іо 
аййіІіопаІ адгеетепІ, зресіїісаІіоп.

її ІМе ТгапзасІіоп із а зегіез ої ІгапзасІіопз 
апй аз а гезиІІ ої а сопІетрІаІей 
ІгапзасІіоп їгот ІМіз зегіез ІМе ІоІаІ атоипІ 
ої ІМе ТгапзасІіоп геасМез ІМе ІМгезМоІй, 
шМісМ гедиігез а йесізіоп ої ІМе геІеуапІ 
Ьойу ої ІМе Сотрапу, ІМе геІеуапІ Ьойу ої 
ІМе Сотрапу зМаІІ йесійе ироп епІегіпд 
іпІо зисМ ІгапзасІіоп аз а гезиІІ ої шМісМ 
ІМе ІМгезМоІй шоиІй Ье геасМей апй еасМ ої 
ІМе їоІІошіпд ІгапзасІіоп ої ІМе зегіез.

“МаІегіаІ ТгапзасІіоп” теапз а 
ТгапзасІіоп (оІМег ІМап рІасетепІ ої ІМе 
Сотрапу’з зМагез) шіІМ а тагкеІ уаІие ої 
ргорегІу (шогкз, зегуісез) ІМаІ із едиаІ Іо ог 
ехсеейіпд Іеп (10) рег сепІ ої ІМе 
Сотрапу’з ІоІаІ аззеІз ассогйіпд Іо ІМе 
ІаІезІ аппиаІ аийіІей їіпапсіаІ зІаІетепІз ої
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аудитором.

4.14 Рішення щодо надання або відмови у 
наданні згоди на вчинення Товариством 
Значного Правочину та/або правочину, 
щодо вчинення якого є 
заінтересованість, приймають Загальні 
Збори в порядку, встановленому 
Законом України "Про акціонерні 
товариства", статутом та внутрішніми 
документами Товариства.

4.15 Особою, заінтересованою у вчиненні 
Товариством правочину, вважається 
особа, визнана такою відповідно до 
положень Закону України «Про 
акціонерні товариства».

іИе Сотрапу.

4.14 ТИе гезоіиііоп оп регтііііпд ог геіесііпд а 
Маіегіаі Тгапзасііоп апй / ог ігапзасііоп 
шііИ а сопїіісі ої іпіегезі із іакеп Ьу іИе 
Сепегаі Мееііпд іп іИе таппег ргезсгіЬей 
Ьу іИе Ьаш ої Укгаіпе "Оп иоіпі Зіоск 
Сотрапіез", іИіз СИагіег, апй іпіегпаі 
йоситепіз ої іИе Сотрапу.

4.15 А регзоп Иаз сопїіісі ої іпіегезі шііИ 
гезресі іо іИе Сотрапу'з ігапзасііоп, ії іі із 
сопзійегей аз зисИ ипйег іИе Ьаш ої 
Укгаіпе "Оп иоіпі Зіоск Сотрапіез".

5 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал Товариства становить 
82 680 992 гривні (вісімдесят два 
мільйони шістсот вісімдесят тисяч 
дев’ятсот дев’яносто дві гривні).

5.2 Статутний капітал Товариства поділено 
на 330 723 968 (триста тридцять 
мільйонів сімсот двадцять три тисячі 
дев’ятсот шістдесят вісім) простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 
(нуль гривень двадцять п’ять копійок) 
гривні кожна. Вартість всіх акцій 
сплачена повністю, Статутний капітал 
сформовано.

5.3 Товариство може за рішенням загальних 5.3 
зборів акціонерів збільшувати або 
зменшувати статутний капітал 
відповідно до законодавства.

5.4 Будь-яке рішення про збільшення або 5.4 
зменшення статутного капіталу 
приймається загальними зборами 
акціонерів.

5.5 Статутний капітал може бути збільшений 5.5 
шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій або розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості.

5.6 Статутний капітал може бути збільшений 
із залученням додаткових внесків або за 
рахунок прибутку Товариства.

5 5НАКЕ САР!ТАЬ ОР ТНЕ СОМРАNV

5.1 ТИе зИаге сарііаі ої іИе Сотрапу атоипіз 
іо еідИіу ішо тііііоп зіх Иипйгей еідИіу п 
іИоизапй піпе Иипйгей піпеіу ішо Игуупіаз 
(УАИ 82,680,992).

5.2 Сотрапу'з зИаге сарііаі зИаіі Ье йімйей 
іпіо іИгее Иипйгей іИігіутііііоп зеуеп 
Иипйгей ішепіу іИгее іИоизапй піпе 
Иипйгей зіхіу еідИі (330,723,968) 
гедізіегей со тто п  зИагез, еасИ Иауіпд а 
раг уаіие ої 0,25) Игуупіаз. Аіі зИагез аге 
їиііу раій, іИе зИаге сарііаі із їогтей.

ТИе Сотрапу тау, Ьу гезоіиііоп ої іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд, іпсгеазе ог 
гейисе іИе атоипі ої ііз зИаге сарііаі іп 
ассогйапсе шііИ іИе іаш.

Апу гезоіиііоп іо іпсгеазе ог іо гейисе іИе 
ЗИаге Сарііаі зИаіі Ье арргоуей Ьу іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд.

ЗИаге сарііаі т а у  Ье іпсгеазей Ьу шау ої 
іпсгеазе ої іИе потіпаі уаіие ої іИе ехізііпд 
зИагез ог оїТегіпд ог ріасетепі ої пеш 
зИагез аі іИе сиггепі потіпаі уаіие.

5.6 ЗИаге Сарііаі т а у  Ье іпсгеазей іИгоидИ 
аййіііопаі сопігіЬиііопз ог оиі ої іИе ргоїііз 
ої іИе Сотрапу.
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5.7 Статутний капітал може бути зменшений 
шляхом зменшення номінальної 
вартості акцій або анулювання раніше 
викуплених Товариством акцій та 
зменшення їх загальної кількості.

5.7 ЗИаге сарііаі т а у  Ье гейисей Ьу шау ої 
гейисііоп ої іИе потіпаі уаіие ої іИе 
ехізііпд ЗИагез ог сапсеііаііоп ої іИе 
зИагез аігеайу гейеетей Ьу іИе Сотрапу, 
апй гейисііоп ої іИе іоіаі питЬег ої зИагез.

6 АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ 6
ТОВАРИСТВА

6.1 Акції Товариства існують у 6.1 
бездокументарній формі. Привілейовані 
акції Товариством не випускаються.

6.2 Облік прав власності на акції 6.2 
здійснюється в порядку, передбаченому 
законодавством про депозитарну 
систему.

6.3 У разі розміщення Товариством 6.3 
додатково випущених акцій, їх оплата 
здійснюється грошовими коштами або
за згодою між Товариством та 
інвестором -  майновими правами, 
немайновими правами, що мають 
грошову вартість, цінними паперами 
(крім боргових емісійних цінних паперів, 
емітентом яких є набувач, та векселів), 
іншим майном.

6.4 Грошова оцінка майнових прав, 6.4 
немайнових прав, що мають грошову 
вартість, цінних паперів, іншого майна,
що вноситься в оплату за акції, 
затверджується рішенням загальних 
зборів акціонерів.

6.5 Акції повинні бути оплачені у повному 6.5 
обсязі до затвердження результатів 
розміщення акцій, якщо інше не 
передбачено законодавством.

6.6 Товариство має право за рішенням 6.6 
загальних зборів акціонерів (крім 
випадків обов'язкового викупу акцій, 
визначених законом) викупити в 
акціонерів акції за згодою власників цих 
акцій. Порядок реалізації цього права 
визначається загальними зборами 
акціонерів відповідно до законодавства.

6.7 Товариство зобов'язане у випадках, 6.7 
передбачених законом, здійснити викуп 
акцій у акціонерів, які вимагають цього. 
Оцінка та викуп акцій здійснюються

5НАКЕ5 АN^ ОТНЕК 5 Е С У К т Е 5  ОР 
ТНЕ СОМРАNV

ЗИагез ої іИе Сотрапу зИаіі ехізі іп ап 
ипсегііїіей (еіесігопіс) їогт. ТИе Сотрапу 
йоез поі іззие ргеїегепііаі зИагез.

Ресогйз ої ошпегзИір іо іИе зИагез зИаіі Ье 
таіпіаіпей іп ассогйапсе шііИ іИе іаш оп 
йерозііогу зузіет ої Укгаіпе.

ії іИе Сотрапу оїегз апу пеш зИагез, іИе 
сопзійегаііоп їог зисИ пеш зИагез зИаіі Ье 
раій іп сазИ ог, ії зо адгеей ироп Ьеішееп 
іИе Сотрапу апй іИе іпуезіог, сопігіЬиіей 
іп іИе їогт ої іпіегезіз ог гідИіз Иауіпд 
топеіагу уаіие (оіИег іИап йеЬі едиііу 
зесигіііез іззией Ьу іИе ригсИазег, апй Ьіііз 
ої ехсИапде), ог оіИег ргорегіу.

Уаіиаііоп ої іИе іпіегезіз, гідИіз Иауіпд 
топеіагу уаіие, зесигіііез, ог оіИег 
ргорегіу сопігіЬиіей аз сопзійегаііоп їог 
іИе зИагез зИаіі Ье арргоуей Ьу іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд.

Апу ЗИагез зИаіі Ье раій їог іп їиіі Ьеїоге 
арргоуаі ої іИе ріасетепі гезиііз, ипіезз 
оіИегшізе зресіїіей іп іИе іаш.

ії зо гезоіуей Ьу іИе Сепегаі Мееііпд 
(ехсері їог сазез зііриіаіей Ьу іаш), іИе 
Сотрапу т а у  геригсИазе/гейеет зИагез 
їгот іИе зИагеИоійегз, зиЬіесі іо іИе 
сопзепі ої іИе Иоійегз ої зисИ зИагез. ТИіз 
гідИі зИаіі Ье ехегсізей аз гезоіуей Ьу іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд іп 
ассогйапсе шііИ іИе іаш.

іп іИе еуепіз аз ргоуійей їог іп іИе іаш, іИе 
Сотрапу зИаіі Ье гедиігей іо Ьиу-оиі іИе 
зИагез їгот іИе зИагеИоійегз зо 
гедиезііпд. Уаіиаііоп апй Ьиу-оиі ої іИе
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6.8

6.9

7

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

7.3.1

7.3.2

відповідно до законодавства та рішення 
Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має переважне право 6.8 
на придбання додатково випущених у 
процесі приватного розміщення акцій 
будь-якого випуску у кількості, 
пропорційній його частці у статутному 
капіталі, як передбачено
законодавством.

Товариство має право розміщувати 6.9 
облігації, випускати (видавати) векселі 
та здійснювати інші операції з цінними 
паперами у порядку, встановленому 
законодавством.

зМагез зМаІІ Ье сопйисІегі іп ассогйапсе 
шіІМ ІМе Іаш апй ІМе гезоІиІіоп ої ІМе 
СепегаІ ЗМагеМоІйегз МееІіпд.

ЕасМ зМагеМоІйег зМаІІ Мауе ІМе рге- 
етрІіуе гідМІ оуег апу пеш зМагез, іззией 
аз а гезиІІ ої ргіуаІе рІасетепІ, рго гаІа Іо 
іІз зМаге іп ІМе зМаге саріІаІ, іп ассогйапсе 
шіІМ ІМе Іаш.

ТМе Сотрапу т а у  рІасе Ьопйз, іззие 
рготіззогу поІез, апй регїогт оІМег 
зесигіІіез ІгапзасІіопз іп ІМе таппег 
езІаЬІізМей Ьу ІМе Іаш.

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА ЗНАКЕНОЬйЕКЗ ОР ТНЕ СОМРАІЧУ

Засновником та єдиним акціонером 7.1 
Товариства є Публічне акціонерне 
товариство "Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз України", 
ідентифікаційний код 20077720 
(«Акціонер»).

Кожна акція надає Акціонеру однакову 7.2 
сукупність прав, включаючи такі права:

брати участь в управлінні Товариством, в 7.2.1 
тому числі шляхом формування органів 
Товариства;

отримувати інформацію про діяльність 7.2.2 
Товариства;

отримувати частину прибутку Товариства 7.2.3 
в вигляді дивідендів;

отримувати у разі ліквідації Товариства 7.2.4 
частину його майна та/або вартості 
такого майна;

користуватися іншими правами у 7.2.5 
випадках та порядку, встановлених 
статутом та законодавством.

Акціонер зобов’язаний: 7.3

дотримуватися статуту, внутрішніх 7.3.1 
документів Товариства;

ТМе Сотрапу’з їоипгіег апй зоІе 
зМагеМоІйег із РиЬІіс иоіпІ ЗІоск Сотрапу 
“ИаІіопаІ иоіпІ-ЗІоск Сотрапу “ИаїІодаг ої 
Укгаіпе”, ійепІіїісаІіоп сойе 20077720 (ІМе 
“ЗНагеНоІйег”).

ЕасМ зМаге зМаІІ епІіІІе ІМе ЗМагеМоІйег Іо 
едиаІ атоипІ ої ІМе гідМІз, іпсІийіпд ІМе 
гідМІ Іо:

рагІісіраІе іп ІМе тападетепІ ої ІМе 
Сотрапу, іпсІийіпд Ьу арроіпІтепІ ої 
тетЬ егз ої ІМе Сотрапу'з Ьойіез;

оЬІаіп іпїогтаІіоп регІаіпіпд Іо ІМе 
Сотрапу'з аїаігз;

гесеіуе а рогІіоп ої ІМе Сотрапу'з ргоїіІз іп 
ІМе їогт ої ймйепйз;

Ье йізІгіЬиІей, іп ІМе еуепІ ої ІМе 
Сотрапу’з ІідиійаІіоп, а рогІіоп ої ІМе 
Сотрапу’з аззеІз апй/ог ІМе уаІие ої зисМ 
аззеІз;

Мауе зисМ оІМег гідМІз аз ргоуійей їог іп 
ІМіз СМагІег апй/ог ІМе Іаш.

ТМе ЗМагеМоІйег зМаІІ:

сотрІу шіІМ ІМіз СМагІег, апй ІМе 
Сотрапу’з іпІегпаІ йоситепІз;

виконувати рішення загальних зборів 7.3.2 їиІїіІ ІМе гезоІиІіопз ої ІМе СепегаІ
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акціонерів; ЗМагеМоійегз Мееііпд;

7.3.3

7.3.4

7.3.5 

7.4

8

8.1

8.2

8.3

виконувати свої зобов’язання перед 7.3.3 
Товариством, зокрема ті, що пов'язані з 
майновою участю, оплачувати акції у 
розмірі, порядку та засобами, 
передбаченими законодавством та 
статутом;

не розголошувати комерційну таємницю 
та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства;

нести інші обов’язки, визначені статутом 
та законодавством.

Товариство забезпечує Акціонеру 
доступдо документів Товариства 
відповідно до вимог законодавства та 
надання документів та інформації про 
діяльність Товариства у відповідності зі 
статутом. Товариство зобов’язане на 
вимогу Акціонера надати інформацію та 
документи, що запитуються, у 
найкоротший строк, але в будь-якому 
випадку не пізніше як через 3 (три) 
робочі дні після отримання відповідної 
вимоги Акціонера.

регїогт іМеіг оЬіідаііопз ошей іо іМе 
Сотрапу, іп рагіісиіаг геіаіей іо ргорегіу 
сопігіЬиііопз, рау їог іМе зМагез іп іМе 
атоипіз апй оп іМе іе гтз  апй сопйіііопз 
аз гедиігей Ьу іаш апй іМіз СМагіег;

7.3.4 поі йізсіозе апу соттегсіаі зесгеіз ог 
сопїійепііаі іпїогтаііоп аЬоиі іМе 
Сотрапу’з аїТаігз; апй

7.3.5 регїогт зисМ оіМег йиііез аз гедиігей Ьу 
іМіз СМагіег апй іМе іаш.

7.4 ТМе Сотрапу зМаіі діуе ассезз іо іМе 
ЗМагеМоійег іо іМейоситепіз ої іМе 
Сотрапу ассогйіпд іо іМе гедиігетепіз ої 
іМе геіеуапі іедізіаііоп апй ргоуійе іо іМе 
ЗМагеМоійег йоситепіз апй іпїогтаііоп оп 
Сотрапу’з асімііу іп ассогйапсе шііМ іМіз 
СМагіег. Аі іМе гедиезі ої іМе ЗМагеМоійег, 
іМе Сотрапу зМаіі їигпізМ іМе гедиезіей 
іпїогтаііоп аз зооп аз роззіЬіе, Ьиі іп апу 
еуепі поі іаіег іМап шііМіп іМгее (3) 
Ьизіпезз йауз аїіег гесемпд іМе гезресііуе 
гедиезі ої іМе ЗМагеМоійег.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА 8 
ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

Прибуток Товариства визначається за 8.1 
даними фінансової звітності Товариства, 
підтвердженої аудитором.

Чистий прибуток, отриманий від всіх 8.2 
видів діяльності згідно з фінансовою 
звітністю Товариства, залишається у 
повному розпорядженні Товариства, яке 
відповідно до статуту та законодавства 
на власний розсуд визначає напрями 
його використання на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства.

р к о с Е й и к Е  р о к  р к о р іт  □ ізт к ів и т іо м  
ДМР ь о з з  СОVЕКА0Е. ^ІV І^ЕN^З

ТМе Сотрапу'з ргоїіі зМаіі Ье йеіегтіпей 
оп іМе Ьазіз ої іМе їіпапсіаі зіаіетепіз ої 
іМе сотрапу аз сопїігтей Ьу ап аийііог.

Иеі ргоїіі гесеіуей їгот аіі асіміііез іп 
ассогйапсе шііМ іМе Сотрапу’з їіпапсіаі 
зіаіетепіз зМаіі гетаіп аі іМе йізрозаі ої 
іМе Сотрапу, шМісМ зМаіі йеіегтіпе іМе 
шауз ої изе іМегеої аі ііз зоіе йізсгеііоп 
ассогйіпд іо іМіз СМагіег апй іМе іаш, 
Ьазей оп іМе гезоіиііоп ої іМе Сепегаі 
ЗМагеМоійегз Мееііпд.

Порядок розподілу прибутку і покриття 8.3 
збитків Товариства визначається 
рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства відповідно до законодавства 
та статуту. Пропозиції щодо порядку і 
способів розподілу прибутку або шляхів 
покриття збитків готуються правлінням 
на підставі аналізу діяльності

ТМе ргосейиге їог іМе йізігіЬиііоп ої ргоїііз 
апй соуегіпд іоззез ої іМе Сотрапу аге 
йеіегтіпей Ьу іМе Сепегаі ЗМагеМоійегз 
Мееііпд іп ассогйапсе шііМ іМе іаш апй іМіз 
СМагіег. ТМе Бхесиііуе Воагй зМаіі ргорозе 
іМе ргосейиге їог апй теіМойз ої іМе 
йізігіЬиііоп ої ргоїііз ог соуегіпд іоззез 
Ьазей оп іМе геуіеш ої іМе Сотрапу’з
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Товариства у звітному році та 
перспектив його подальшої діяльності.

8.4 Для покриття збитків у Товаристві 8.4 
формується резервний капітал у розмірі
15 відсотків статутного капіталу. 
Резервний капітал формується шляхом 
щорічних відрахувань у розмірі 5 
відсотків від чистого прибутку 
Товариства за відповідний рік до 
досягнення встановленого розміру. У 
разі повного або часткового 
використання резервного капіталу його 
поповнення здійснюється за рахунок 
відрахувань з чистого прибутку 
Товариства.

8.5 Товариство може створювати інші 8.5 
фонди. Порядок створення таких фондів 
визначається загальними зборами 
акціонерів Товариства.

8.6 Збитки від провадження господарської 8.6 
діяльності Товариства покриваються за 
рахунок коштів резервного капіталу, а в
разі їх недостатності - у порядку, 
визначеному загальними зборами 
акціонерів Товариства.

8.7 Виплата дивідендів за простими акціями 8.7 
здійснюється з чистого прибутку звітного 
року та/або нерозподіленого прибутку на 
підставі рішення загальних зборів 
акціонерів Товариства про їх виплату та 
розмір, у строк, що не перевищує шість 
місяців з дня прийняття рішення про 
виплату дивідендів. У разі прийняття 
загальними зборами акціонерів 
Товариства рішення щодо виплати 
дивідендів у менший строк, ніж 
передбачено попереднім реченням, 
виплата дивідендів здійснюється у 
строк, визначений загальними зборами 
акціонерів Товариства.

8.8 Дивіденди виплачуються з розрахунку на 8.8 
одну акцію виключно грошовими 
коштами.

8.9 Перелік осіб, які мають право на 8.9 
отримання дивідендів, складається в 
порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему України. Для 
кожної виплати дивідендів загальні

асімііез іп іИе герогііпд уеаг апй ііз 
ргозресіз.

ТИе Сотрапу зИаіі езіаЬіізИ гезегуе 
сарііаі едиаі іо 15 рег сепі ої іИе зИаге 
сарііаі іо соуег іИе Сотрапу’з іоззез. ТИе 
гезегуе сарііаі зИаіі Ье езіаЬіізИей Ьу шау 
ої аппиаі аііосаііопз ої 5 рег сепі їгот іИе 
Сотрапу'з пеі ргоїііз ипііі іИе атоипі ої 
іИе гезегуе сарііаі аз зеі їогіИ Иегеіп із 
асИіеуей. іп сазе ої їиіі ог рагііаі изе ої іИе 
гезегуе сарііаі, іі зИаіі Ье геріепізИей Ьу 
шау ої аііосаііопз їгот іИе Сотрапу'з пеі 
ргоїііз.

ТИе Сотрапу т а у  езіаЬіізИ оіИег їипйз. 
ТИе іегтз  апй сопйіііопз їог езіаЬіізИтепі 
ої зисИ їипйз зИаіі Ье йеіегтіпей Ьу іИе 
Сепегаі ЗИагеИоійегз Мееііпд.

Ьоззез агізіпд оиі ої іИе Сотрапу’з 
Ьизіпезз асімііез зИаіі Ье соуегей шііИ іИе 
гезегуе їипйз апй іп сазе ої зИогіаде -  аз 
йеіегтіпей Ьу іИе Сепегаі ЗИагеИоійег 
Мееііпд.

ТИе ймйепйз оп огйіпагу зИагез аге раій 
оиі ої іИе пеі ргоїіі ої іИе герогііпд уеаг 
апй/ог геіаіпей еагпіпдз Ьазей оп іИе 
гезоіиііоп ої іИе Сепегаі ЗИагеИоійегз 
Мееііпд аЬоиі іИе раутепі апй атоипі 
шііИіп іИе регіой поі ехсеейіпд зіх топіИз 
їгот іИе йаіе ої іИе гезоіиііоп оп ймйепйз 
раутепі. ії іИе Сепегаі ЗИагеИоійегз 
Мееііпд йесійез оп ймйепйз раутепі 
шііИіп іИе зИогіег регіой сотрагей іо шИаі 
із ргезсгіЬей іп іИе ргесейіпд зепіепсе, іИе 
ймйепйз зИаіі Ье раій шііИіп іИе регіой 
зресіїіей Ьу іИе Сепегаі ЗИагеИоійегз 
Мееііпд.

ймйепйз зИаіі Ье раій аз саісиіаіей рег 
опе зИаге іп сазИ опіу.

ТИе іізі ої регзопз епііііей іо гесеіуе 
ймйепйз із тайе іп ассогйапсе шііИ іИе 
іашз оп іИе йерозііогу зузіет ої Укгаіпе. 
Рог еасИ ймйепй раутепі іИе Сепегаі 
ЗИагеИоійегз Мееііпд зИаіі зеі іИе йаіе їог
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8.10

8.11

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.3

збори акціонерів Товариства 
встановлюють дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, не може 
передувати даті прийняття рішення 
загальними зборами акціонерів 
Товариства про виплату дивідендів та 
має бути не раніше ніж через 10 робочих 
днів після прийняття такого рішення.

У разі відчуження акціонером належних 8.10 
йому акцій після дати складення 
переліку осіб, які мають право на 
отримання дивідендів, але раніше дати 
виплати дивідендів, право на отримання 
дивідендів залишається в особи, 
зазначеної у такому переліку.

Товариство протягом 20 робочих днів з 8.11 
дня прийняття рішення про виплату 
дивідендів шляхом направлення 
рекомендованого листа повідомляє осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів, про дату, розмір, порядок та 
строк їх виплати, якщо інший спосіб та 
порядок повідомлення не встановлено 
рішенням загальних зборів акціонерів 
Товариства.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ 9 
ОСОБИ ТОВАРИСТВА

Органами Товариства є: 9.1

Загальні збори акціонерів («Загальні 9.1.1 
Збори») - вищий орган Товариства; та

Правління -  колегіальний виконавчий 9.1.2 
орган Товариства, який здійснює 
управління поточною діяльністю 
Товариства.

Посадовими особами органів Товариства 9.2 
є члени Правління Товариства, в тому 
числі Голова Правління, та інші особи 
згідно з законом.

Посадові особи зобов’язані діяти в 9.3 
інтересах Товариства відповідно до 
вимог законодавства, статуту, внутрішніх 
документів Товариства та рішень органів

сотріІіпд ІМе ІізІ ої регзопз епШегі Іо 
гесеіуе ІМе гіШепгіз, аз шеІІ аз ІМе 
ргосегіиге їог апй Іе гтз  ої ІМе раутепІ. 
ТМе йаІе їог сотріІіпд ІМе ІізІ ої регзопз 
епІіІІей Іо гесеіуе ймйепйз т а у  поІ 
ргесейе ІМе йаІе ої ІМе СепегаІ 
ЗМагеМоІйегз МееІіпд’з гезоІиІіоп оп 
ймйепйз раутепІ апй зМоиІй Ье по еагІіег 
ІМап 10 йауз аїІег ІМе гезресІіуе гезоІиІіоп.

їп сазе ої ІМе зМагеМоІйег’з йізрозаІ ої іІз 
зМагез аїІег ІМе йаІе ої сотріІіпд ІМе ІізІ ої 
регзопз епШей Іо гесеіуе ймйепйз ЬиІ 
Ьеїоге ІМе йаІе ої ймйепйз раутепІ, ІМе 
регзоп зресіїіей іп ІМе ІізІ Маз ІМе гідМІ Іо 
гесеіуе ймйепйз.

М М іп 20 Ьизіпезз йауз ироп ІМе йау ої 
ІМе гезоІиІіоп оп ймйепйз раутепІ, ІМе 
Сотрапу зМаІІ поІіїу ІМе регзопз епШей Іо 
гесеіуе ймйепйз ої ІМе йаІе, атоипІ, 
ргосейиге їог апй Іе гтз  ої ймйепйз 
раутепІ Ьу зепйіпд а гедізІегей ІеІІег, 
ипІезз оІМег теІМой апй ргосейиге їог 
поІіїісаІіоп із езІаЬІізМей Ьу ІМе СепегаІ 
ЗМагеМоІйегз МееІіпд.

БОйіЕЗ АИй ОРРІСЕКЗ ОР ТНЕ 
СОМРАМУ

ТМе Сотрапу’з Ьойіез зМаІІ Ье:

СепегаІ ЗМагеМоІйегз МееІіпд (ІМе 
“СепегаІ МееІіпд”), шМісМ із ІМе МідМезІ 
Ьойу ої ІМе Сотрапу; апй

ЕхесиІіуе Боагй, шМісМ із ІМе соІІедіаІ 
ехесиІіуе Ьойу, із гезропзіЬІе їог 
тападетепІ ої ІМе йау-Іо-йау орегаІіопз 
ої ІМе Сотрапу.

ТМе Сотрапу’з оїісегз іпсІийе ІМе 
тетЬ егз ої ІМе ЕхесиІіуе Боагй, іпсІийіпд 
ІМе СМаігрегзоп ої ІМе ЕхесиІіуе Боагй, 
апй оІМег регзопз ассогйіпд Іо ІМе Іаш.

ТМе Сотрапу’з оїісегз ти з І асІ їог ІМе 
ЬепеїіІ ої ІМе Сотрапу іп ассогйапсе шіІМ 
ІМе Іаш, ІМіз СМагІег, іпІегпаІ йоситепІз ої 
ІМе Сотрапу апй гезоІиІіопз ої ІМе
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9.4

9.5

10

10.1

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8 

10.2.9 

10.2.10

Товариства, прийнятих у межах їх 
компетенції.

Посадові особи органів Товариства не 9.4 
мають права розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну інформацію 
про діяльність Товариства, крім 
випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства 9.5 
несуть відповідальність перед 
Товариством за збитки, завдані 
Товариству своїми діями (бездіяльністю) 
згідно із законодавством.

Сотрапу’з Ьойіез тайе шііМіп іМеіг 
сотреіепсе.

ТМе Сотрапу’з оїТісегз та у  поі йізсіозе 
ігайе зесгеіз апй сопїійепііаі іпїогтаііоп ої 
іМе Сотрапу ипіезз оіМегшізе ргоуійей Ьу 
іаш.

ТМе Сотрапу’з оїТісегз аге ііаЬіе іо іМе 
Сотрапу їог іоззез саизей іо іМе 
Сотрапу Ьу іМеіг асііопз (отіззіоп) іп 
ассогйапсе шііМ іМе іаш.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

Загальні Збори можуть вирішувати будь- 
які питання діяльності Товариства, у 
тому числі і ті, що віднесені до 
компетенції Правління.

До виключної компетенції Загальних 
Зборів належить:

визначення основних напрямів 
діяльності Товариства;

затвердження стратегії діяльності 
Товариства, затвердження фінансового 
плану (бюджету) та бізнес-плану 
Товариства, а також інвестиційної 
програми Товариства;

внесення змін до статуту Товариства; 10.2.3

прийняття рішень про анулювання 10.2.4 
викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу 10.2.5 
Товариства;

прийняття рішення про розміщення 10.2.6 
акцій;

прийняття рішення про збільшення 10.2.7 
статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про зменшення 10.2.8 
статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про дроблення або 10.2.9 
консолідацію акцій;

затвердження положення про Загальні 10.2.10 
Збори, положення про Правління, а 
також внесення змін до них, та

10 СЕNЕГСА^ М ЕЕТ^О

10.1 ТМе Сепегаі Мееііпд зМаіі Ье аиіМогізей іо 
гезоіуе оп апу таііегз ої іМе Сотрапу’з 
Ьизіпезз, іпсіийіпд іМозе таііегз шМісМ аге 
шііМіп іМе аиіМогііу ої іМе Бхесиііуе Воагй.

10.2 ТМе їоііошіпд таііегз зМаіі Ье гезегуей іо 
іМе Сепегаі Мееііпд:

10.2.1 йеіегтіпаііоп ої таіп йігесііопз ої іМе 
Сотрапу’з Ьизіпезз;

10.2.2 арргоуаі ої іМе Сотрапу’з зігаіеду; 
арргоуаі ої іМе Сотрапу’з їіпапсіаі ріап 
(Ьийдеі), Ьизіпезз ріап, апй іпуезітепі 
ргодгат;

атепйтепіз іо іМе Сотрапу’з СМагіег;

арргоуаі ої сапсеііаііоп ої іМе ЬоидМі-оиі 
зМагез;

арргоуаі ої сМапде ої іМе Сотрапу’з іуре;

арргоуаі ої іМе Сотрапу’з зМаге оїТегіпд ог 
ріасетепі;

арргоуаі ої іпсгеазе ої іМе Сотрапу’з 
зМаге сарііаі;

арргоуаі ої гейисііоп ої іМе Сотрапу’з 
зМаге сарііаі;

арргоуаі ої іМе зМаге зрііі ог сопзоіійаііоп;

арргоуаі ої іМе Редиіаііоп оп іМе Сепегаі 
Мееііпдз, Редиіаііоп оп іМе Бхесиііуе 
Воагй, аз шеіі аз атепйтепіз іМегеіо апй
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10.2.11

10.2.12

10.2.13

10.2.14

10.2.15

10.2.16

10.2.17

10.2.18

10.2.19

10.2.20 

10.2.21 

10.2.22

затвердження (або схвалення) 
положень, регламентів, політик та інших 
внутрішніх документів, а також внесення 
змін до них, якими регулюються будь-які 
питання, пов’язані з діяльністю 
Товариства, в т. ч. як товариства, що 
входить до Групи Нафтогаз, та які 
впроваджуються з ініціативи Загальних 
Зборів;

затвердження річного звіту Товариства; 10.2.11

розподіл прибутку і збитків Товариства, з 10.2.12 
урахуванням вимог, передбачених 
законом;

прийняття рішень про викуп 10.2.13 
Товариством своїх акцій, крім випадків 
обов'язкового викупу акцій, визначених 
законом;

прийняття рішення про форму існування 10.2.14 
акцій;

затвердження розміру річних дивідендів 10.2.15 
за акціями з урахуванням вимог, 
передбачених законом;

прийняття рішень з питань порядку 10.2.16 
проведення Загальних Зборів;

обрання членів лічильної комісії, 10.2.17 
прийняття рішення про припинення їх 
повноважень;

вирішення питань, віднесених законом 10.2.18 
до компетенції наглядової ради у разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства;

прийняття рішення за наслідками 10.2.19 
розгляду звіту Правління та надання 
оцінки діяльності Правління;

затвердження принципів (кодексу) 10.2.20 
корпоративного управління Товариства;

розміщення інших ніж акції цінних 10.2.21 
паперів;

прийняття рішення про припинення, 10.2.22 
ліквідацію Товариства, обрання 
ліквідаційної комісії (комісії з 
припинення), затвердження порядку та 
строків ліквідації (припинення), порядку

арргоуаі ої іИе гедиіаііопз, гиіез, роіісіез 
апй оіИег іпіегпаі йоситепіз, апй 
атепйтепіз іИегеіо, доуегпіпд апу іззиез 
геіаіей іо іИе Сотрапу’з асіміу, іпсіийіпд 
аз ап епіегргізе шііИіп іИе Иаїіодаг Сгоир 
апй іИе іззиез ітріетепіей аі іИе іпіііаііуе 
ої іИе Сепегаі Мееііпд;

арргоуаі ої іИе Сотрапу’з аппиаі герогі;

йізігіЬиііоп ог аііосаііоп ої іИе Сотрапу’з 
ргоїііз ог іоззез, зиЬіесі іо іИе 
гедиігетепіз ргоуійей Ьу іаш;

арргоуаі ої гейетрііоп Ьу іИе Сотрапу ої 
ііз оиізіапйіпд зИагез, оіИег іИап 
тапйаіогу гейетрііоп аз ргоуійей Ьу іаш;

іакіпд гезоіиііоп оп іИе їогт ої іИе зИагез;

арргоуаі ої іИе атоипі ої іИе аппиаі 
ймйепйз, зиЬіесі іо іИе гедиігетепіз 
ргоуійей Ьу іаш;

арргоуаі ої іИе таііегз регіаіпіпд іо іИе 
ргосеейіпдз аі іИе Сепегаі Мееііпд;

еіесііпд тетЬ егз ої іИе соипііпд 
соттіззіоп, арргоуаі ої іегтіпаііоп ої іИеіг 
аиіИогіііез;

іакіпд йесізіопз оп іззиез іп іИе сазе ої 
тегдег, асдиізіііоп, ймзіоп, зрііі ог 
ігапзїогтаііоп ої іИе Сотрапу, шИісИ аге 
шііИіп іИе аиіИогіііез ої іИе зирегуізогу 
Ьоагй ипйег іИе іаш;

арргоуаі ої іИе гезоіиііоп їоііошіпд 
сопзійегаііоп ої іИе герогі ої іИе Бхесиііуе 
Воагй апй еуаіиаііпд іИе асімііез ої іИе 
Бхесиііуе Воагй;

арргоуаі ої іИе Сотрапу’з ргіпсіріез 
(сойе) ої согрогаіе доуегпапсе;

арргоуаі ої іИе оїїегіпд ог ріасетепі ої іИе 
зесигіііез оіИег іИап іИе зИагез;

арргоуаі ої іИе Сотрапу’з іегтіпаііоп, 
іідиійаііоп, арроіпітепі ої іИе іідиійаііоп 
соттіззіоп (іегтіпаііоп соттіззіоп), 
арргоуаі ої іИе іідиійаііоп (іегтіпаііоп) 
ргосейиге апй іегтз, арргоуаі ої іИе іегтз
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10.2.23

10.2.24

10.2.25

10.2.26

10.2.27

10.2.28

10.2.29

розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог 
кредиторів, затвердження ліквідаційного 
(передавального) балансу;

прийняття рішення про проведення 10.2.23 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства та про 
відшкодування витрат акціонера на 
здійснення перевірки фінансово- 
господарської діяльності Товариства;

встановлення порядку перевірки 10.2.24 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства фінансовим контролером 
(контролерами), службою внутрішнього 
аудиту Групи Нафтогаз, порядку 
перевірок керівником з питань 
управління ризиками, керівником з 
питань комплаєнсу та уповноваженим 
антикорупційної програми;

прийняття рішення про розміщення 10.2.25 
Товариством інших цінних паперів, крім 
акцій та/або їх викуп;

затвердження ринкової вартості майна (в 10.2.26 
тому числі акцій) Товариства у випадках, 
передбачених законом та статутом;

обрання та припинення повноважень 10.2.27 
членів Правління (як в цілому Правління 
так і окремих членів), в тому числі 
Голови Правління та Першого 
заступника Голови Правління;

затвердження умов трудових договорів 10.2.28 
(контрактів), які укладатимуться з 
Головою Правління та іншими членами 
Правління, встановлення розміру їх 
винагороди; визначення особи, 
уповноваженої підписати від імені 
Товариства трудові договори (контракти) 
з Головою Правління та іншими членами 
Правління;

прийняття рішення про відсторонення 10.2.29 
Голови Правління від здійснення 
повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження

апй сопйіііопз їог іМе йізігіЬиііоп атопд 
іМе зМагеМоійегз ої іМе аззеіз гетаіпіпд 
аїіег заіізїасііоп ої іМе сгейііогз’ сіаітз, 
апй арргоуаі ої іМе іідиійаііоп (ігапзїег) 
Ьаіапсе зМееі;

гезоіиііоп іо сопйисі іМе геуіеш ої іМе 
Ьизіпезз асімііез ої іМе Сотрапу апй іо 
геітЬигзе іМе зМагеМоійег їог іМе созіз 
іпсиггей іп соппесііоп шііМ геуіеш/аийіі ої 
іМе їіпапсіаі апй Ьизіпезз Сотрапу’з 
асімііез;

езіаЬіізМтепі ої іМе ргосейиге їог іМе 
геуіеш ої іМе Сотрапу’з Ьизіпезз асімііез 
Ьу іМе їіпапсіаі сопігоііег (сопігоііегз) 
апй/ог іпіегпаі аийіі зегуісе ої іМе Иаїіодаг 
Сгоир, ргосейиге їог іМе геуіеш ої іМе 
Сотрапу’з асімііез Ьу іМе СМіеї Різк 
Оїїісег, СМіеї Сотрііапсе ОїТісег апй СМіеї 
Апіісоггирііоп ОїТісег;

арргоуаі ої оїїегіпд ог ріасетепі, апй/ог ої 
гейетрііоп, ої іМе Сотрапу'з зесигіііез 
оіМег іМап іМе зМагез;

арргоуаі ої іМе тагкеі уаіие ої іМе 
Сотрапу’з аззеіз (зМагез) іп іМе еуепіз аз 
ргоуійей їог іп іМе іаш апй іп іМіз СМагіег;

арроіпітепі ог гетоуаі ої іМе тетЬ егз ої 
іМе Бхесиііуе Воагй (ЬоіМ іМе Бхесиііуе 
Воагй аз а шМоіе апй іпймйиаі тетЬ егз), 
іпсіийіпд іМе СМаігрегзоп ої іМе Бхесиііуе 
Воагй апй Рігзі йериіу ої іМе СМаігрегзоп 
ої іМе Бхесиііуе Воагй;

арргоуаі ої іМе іе гтз  ої іМе етріоутепі 
адгеетепіз (сопігасіз) іо Ье епіегей іпіо 
шііМ іМе СМаігрегзоп ої іМе Бхесиііуе 
Воагй апй шііМ оіМег тетЬ егз ої іМе 
Бхесиііуе Воагй, апй йеіегтіпаііоп ої іМеіг 
гетипегаііоп; йезідпаііоп ої а регзоп 
аиіМогізей іо зідп, їог апй оп ЬеМаії ої іМе 
Сотрапу, зисМ етріоутепі адгеетепіз 
(сопігасіз) шііМ іМе СМаігрегзоп ої іМе 
Бхесиііуе Воагй апй оіМег тетЬ егз ої іМе 
Бхесиііуе Воагй;

арргоуаі ої гезоіиііоп іо зизрепй іМе 
СМаігрегзоп ої іМе Бхесиііуе Воагй апй 
арроіпітепі ої асііпд СМаігрегзоп ої іМе 
Бхесиііуе Воагй;
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Голови Правління;

10.2.30

10.2.31

10.2.32

10.2.33

10.2.34

10.2.35

10.2.36

10.2.37

10.2.38

10.2.39

прийняття рішення про відсторонення 10.2.30 
члена (членів) Правління від здійснення 
повноважень;

обрання аудитора Товариства; 10.2.31 
затвердження договору, що
укладатиметься з ним, або визначення 
основних умов такого договору, а також 
встановлення розміру оплати його 
послуг;

визначення дати складення переліку 10.2.32 
осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати 
дивідендів;

вирішення питань про участь Товариства 10.2.33 
у промислово - фінансових групах та 
інших об'єднаннях;

прийняття рішення про визначення 10.2.34 
ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або 
їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акції;

обрання оцінювача майна Товариства; 
затвердження договору або умов 
договору, що укладатиметься з ним, а 
також встановлення розміру оплати його 
послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) 10.2.36 
депозитарної установи, яка надає 
Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що 
укладатиметься з нею, встановлення 
розміру оплати її послуг;

винесення рішення про притягнення до 10.2.37 
матеріальної відповідальності
посадових осіб Товариства;

прийняття рішень про створення 10.2.38 
Товариством, реорганізацію та 
ліквідацію філій, представництв та інших 
відокремлених підрозділів,
затвердження положень про них;

затвердження організаційної структури 10.2.39 
Товариства та граничної штатної

арргоуаІ ої гезоІиІіоп Іо зизрепй ІМе 
тетЬ ег(з) ої ІМе ЕхесиІіуе Боагй;

арроіпІтепІ ої ІМе Сотрапу’з аийіІог, 
арргоуаІ ої адгеетепІ Іо Ье епІегей іпІо 
шіІМ зисМ аийіІог, ог йеІегтіпіпд ої Іегтз  
апй сопйіІіопз ої зисМ адгеетепІ апй 
йеІегтіпаІіоп ої гетипегаІіоп їог іІз 
зегуісез;

йеІегтіпаІіоп ої ІМе еїТесІіуе йаІе ої ІМе ІізІ 
ої ІМе регзопз епШей Іо ІМе йШ епй  
йізІґіЬиІіоп, апй ої ІМе Іе гтз  апй ргосейиге 
їог ІМе йШ епй раутепІ;

гезоІиІіоп оп ІМе таІІегз регІаіпіпд Іо ІМе 
Сотрапу’з рагІісіраІіоп іп апу іпйизІгіаІ 
апй їіпапсіаІ дгоирз ог оІМег аззосіаІіопз;

гезоІиІіоп Іо йеІегтіпе ІікеІіМоой ої 
йесІагаІіоп ої ІМе Сотрапу'з іпзоІуепсу аз 
а гезиІІ ої аззитіпд оЬІідаІіопз ог ІМеіг 
їиІїіІтепІ, іпсІийіпд аз а гезиІІ ої ймйепй 
раутепІ ог гейетрІіоп ої зМагез;

10.2.35 арроіпІтепІ ої ІМе уаІиаІог їог ІМе 
Сотрапу’з аззеІз, арргоуаІ ої адгеетепІ 
ог Іе гтз  апй сопйіІіопз ої адгеетепІ Іо Ье 
епІегей іпІо шіІМ зисМ уаІиаІог, апй 
йеІегтіпаІіоп ої гетипегаІіоп їог іІз 
зегуісез;

гезоІиІіоп оп еІесІіоп (сМапде) ої ІМе 
йерозіІогу іпзІіІиІіоп ргоуійіпд аййіІіопаІ 
зегуісез Іо ІМе Сотрапу; арргоуаІ ої ІМе 
геІеуапІ сопІгасІ; їіхіпд ІМе їее;

гезоІиІіоп оп Ьгіпдіпд ІМе Сотрапу’з 
оїісегз Іо ІіаЬіІіІу їог йатадез;

Іакіпд а йесізіоп оп езІаЬІізМтепІ, 
геогдапізаІіоп апй ІідиійаІіоп ої ЬгапсМез, 
гергезепІаІіуе оїТісез апй оІМег зерагаІе 
зиЬймзіопз, арргоуаІ ої ІМеіг гедиІаІіопз;

арргоуаІ ої ІМе Сотрапу’з огдапізаІіопаІ 
зІгисІиге апй регтіІІей зІаїї питЬег ої ІМе
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10.2.40

10.2.41

10.2.42

10.2.43

10.2.44

10.2.45

10.2.46

10.2.47

чисельності працівників Товариства;

затвердження положення Товариства 10.2.40 
про порядок відбору та призначення на 
посади;

Стосовно корпоративних прав в 
інших юридичних особах та участі в 
об’єднаннях юридичних осіб

прийняття рішення про створення, 10.2.41 
реорганізацію або припинення 
Товариством (у тому числі спільно з 
іншими юридичними особами) 
юридичних осіб;

прийняття рішення про придбання (або 10.2.42 
набуття будь-яким іншим чином) або 
продаж (або відчуження будь-яким 
іншим чином) корпоративних прав 
(часток участі, акцій, паїв та інше);

прийняття рішення про укладення будь- 10.2.43 
яких правочинів стосовно корпоративних 
прав (часток участі, акцій, паїв та інше), 
належних Товариству, в інших 
юридичних особах;

Стосовно вчинення правочинів

прийняття рішення про вчинення 10.2.44 
Значного Правочину;

прийняття рішення про вчинення 10.2.45 
правочину, щодо якого є 
заінтересованість, у випадках, 
передбачених законодавством, статутом 
чи внутрішніми документами 
Товариства;

прийняття рішення про укладення, зміну, 10.2.46 
припинення договорів про спільну 
діяльність;

прийняття рішення про надання 10.2.47 
Товариством будь-яких забезпечень 
виконання зобов’язань третіми особами;

Сотрапу;

айорііоп ої іИе потіпаііоп роіісу ої іИе 
Сотрапу;

І/УііЛ гедагС іо согрогаіе гідіїіз іп оіНег 
Іедаі епііііез апсі рагіісіраііоп іп 
аззосіаііопз

іакіпд а йесізіоп оп езіаЬіізИтепі, 
ігапзїогтаііоп ог іегтіпаііоп Ьу іИе 
Сотрапу (іпсіийіпд іоіпііу шііИ оіИег іедаі 
епііііез) ої іедаі епііііез;

іакіпд а йесізіоп оп ригсИазе (ог 
асдиізіііоп Ьу оіИег теапз) ог заіе (ог 
йізрозаі Ьу оіИег теапз) ої согрогаіе 
гідИіз (рагіісіраіогу іпіегезіз, зИагез, еіс.),

іакіпд а йесізіоп оп епіегіпд іпіо апу 
ігапзасііопз гедагйіпд согрогаіе гідИіз 
(рагіісіраіогу іпіегезіз, зИагез, еіс.) ошпей 
Ьу іИе Сотрапу іп оіИег іедаі епііііез;

І/УііЛ гедагС іо епіегіпд іпіо ігапзасііопз

іакіпд а йесізіоп іо епіег іпіо іИе Маіегіаі 
Тгапзасііоп;

гезоіиііоп іо арргоуе апу ігапзасііоп шііИ 
сопїіісі ої іпіегезі аз ргоуійей їог іп іИе іаш, 
іИіз СИагіег ог іпіегпаі йоситепіз ої іИе 
Сотрапу;

гезоіиііоп оп сопсіийіпд іоіпі-уепіиге 
адгеетепіз;

гезоіиііоп іо ргоуійе апу зесигііу 
(соііаіегаі) Ьу іИе Сотрапу їог іИігй-рагіу 
оЬіідаііопз;
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10.2.48 прийняття рішення про вчинення 
Правочину у межах, передбачених 
затвердженим фінансовим планом 
(бюджетом) Товариства, на суму, що 
дорівнює або перевищує 10 (десять) 
відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної 
фінансової звітності або еквівалент 
цієї суми у будь-якій іншій валюті, 
розрахований за курсом Національного 
банку України, станом на 31 грудня року, 
що передує року вчинення відповідного 
Правочину;

10.2.48 іакіпд а йесізіоп іо епіег іпіо апу 
Тгапзасііоп м іН іп  іМе арргоуей їіпапсіаі 
ріап (Ьийдеі) ої іМе Сотрапу, їог іМе 
атоипі едиаі ог ехсеейіпд ШАН іеп (10) 
рег се пі о ї іНе С отрапу’з їоїаі аззеіз 
ассогйіпд іо іНе іаіезі аппиаі їіпапсіаі 
з іа іетеп із  о ї іНе С отрапу ог іМе 
едиіуаіепі іп апу оіМег сиггепсу саісиіаіей 
аі іМе оїТісіаі гаіе ої іМе Иаііопаі Вапк ої 
Укгаіпе аз ої іМе йаіе ої 31 йесетЬег ої 
іМе уеаг, ргесейіпд іМе уеаг ої епіегіпд іпіо 
гезресііуе йеаі;

10.2.49 прийняття рішення про укладення, 
зміну, припинення Правочину за 
межами, передбаченими затвердженим 
фінансовим планом (бюджетом), на 
суму, що дорівнює або перевищує 10 
(десять) відсотків вартості активів 
Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності або 
еквівалент цієї суми у будь-якій іншій 
валюті, розрахований за курсом 
Національного банку України, станом на 
31 грудня року, що передує року 
вчинення відповідного Правочину;

10.2.50 інші питання, що належать до виключної 
компетенції Загальних Зборів згідно із 
статутом та/або законодавством.

10.3 Товариство зобов'язане щороку скликати 
та не пізніше 30 квітня наступного за 
звітним року проводити Загальні Збори 
(річні Загальні Збори). До порядку 
денного річних Загальних Зборів 
обов'язково вносяться такі питання:

10.3.1 затвердження річного звіту Товариства;

10.3.2 розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.3.3 прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління та надання 
оцінки діяльності Правління.

10.4 Усі інші Загальні Збори, крім річних, 
вважаються позачерговими і
скликаються у випадках та в порядку,

10.2.49 іакіпд а йесізіоп іо епіег іпіо апу 
Тгапзасііоп Ьеуопй іМе арргоуей їіпапсіаі 
ріап (Ьийдеі) ої іМе Сотрапу, їог іМе 
атоипі едиаі ог ехсеейіпд ШАН іеп (10) 
рег сепі ої іНе С отрапу’з іоіаі аззеіз 
ассогйіпд іо іНе іаіезі аппиаі їіпапсіаі 
з іа іетеп із  ої іНе С отрапу ог іМе 
едиіуаіепі іп апу оіМег сиггепсу саісиіаіей 
аі іМе оїТісіаі гаіе ої іМе Иаііопаі Вапк ої 
Укгаіпе аз ої іМе йаіе ої 31 йесетЬег ої 
іМе уеаг, ргесейіпд іМе уеаг ої епіегіпд іпіо 
гезресііуе йеаі;

10.2.50 зисМ оіМег таііегз аз т а у  Ье гезегуей їог 
Сепегаі Мееііпд ассогйіпд іо іМе сМагіег ог 
іМе іаш.

10.3 ТМе Сепегаі Мееііпд (аппиаі Сепегаі 
Мееііпд) зМаіі Ье сопуепей Ьу іМе 
Сотрапу еуегу уеаг апй зМаіі Ье Меій поі 
іаіег іМап оп 30 Аргіі ої іМе іттейіаіеіу  
їоііошіпд уеаг. ТМе їоііошіпд таііегз ти з і 
Ье іпсіийей іпіо іМе адепйа їог іМе аппиаі 
Сепегаі Мееііпд:

10.3.1 арргоуаі ої іМе Сотрапу’з аппиаі герогі;

10.3.2 йізігіЬиііоп ог аііосаііоп ої іМе Сотрапу’з 
ргоїііз ог іоззез;

10.3.3 арргоуаі ої іМе гезоіиііоп їоііошіпд 
сопзійегаііоп ої іМе герогі ої іМе Бхесиііуе 
Воагй апй еуаіиаііпд іМе асімііез ої іМе 
Бхесиііуе Воагй.

10.4 Апу Сепегаі Мееііпд оіМег іМап іМе аппиаі 
Сепегаі Мееііпд зМаіі Ье йеетей  
ехігаогйіпагу, апй зМаіі Ье сопуепей іп іМе
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

передбачених законодавством та 
статутом.

Позачергові Загальні збори скликаються 10.5 
Правлінням з власної ініціативи або на 
вимогу акціонерів (акціонера), які (який) 
на день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 (десяти) і 
більше відсотків простих акцій 
Товариства.

Позачергові Загальні Збори мають бути 10.6 
проведені протягом 45 (сорока п’яти) 
днів з дати отримання Товариством 
вимоги про їх скликання.

Письмове персональне повідомлення 10.7 
про проведення Загальних Зборів та 
проект порядку денного не пізніше ніж за
30 (тридцять) днів до дати їх проведення 
надсилається акціонерам особою, яка 
скликає Загальні Збори, за допомогою 
факсимільного зв’язку, або на 
електронну адресу, або вручається 
особисто.

Товариство не пізніше, ніж за 30 10.8 
(тридцять) днів до дати проведення 
Загальних Зборів публікує в офіційному 
друкованому органі повідомлення про 
проведення Загальних Зборів (крім 
проектів рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного) 
та розміщує на власному веб-сайті 
інформацію у обсязі, передбаченому 
законодавством.

Зміст персонального повідомлення про 10.9 
проведення Загальних Зборів та порядок 
надання акціонерами пропозицій до 
проекту порядку денного визначається 
законодавством.

У разі внесення змін до проекту порядку 10.10 
денного Загальних Зборів, Товариство 
не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до 
дати проведення Загальних Зборів 
розміщує на власному веб-сайті 
відповідну інформацію про зміни у 
порядку денному.

Від дати надіслання повідомлення про 
проведення Загальних Зборів до дати їх

еуепІз аз гедиігегі Ьу, апй іп ассогйапсе 
шіІМ, ІМе Іаш ог ІМіз СМагІег.

ЕхІгаогйіпагу депегаІ тееІіпдз зМаІІ Ье 
сопуепей Ьу ІМе ЕхесиІіуе Воагй аІ іІз ошп 
іпіІіаІіуе ог аІ гедиезІ ої зМагеМоІйегз 
(зМагеМоІйег) соІІесІіуеІу МоІйіпд Іеп (10) ог 
тоге рег сепІ ої огйіпагу зМагез ої ІМе 
Сотрапу аз аІ ІМе йаІе ої ІМе гедиезІ.

ЕхІгаогйіпагу СепегаІ МееІіпд зМаІІ Ье 
МеІй шіІМіп їогІу-їіуе (45) йауз ої ІМе 
Сотрапу’з гесеірІ ої ІМе геІеуапІ гедиезІ 
їог сопуосаІіоп ІМегеої.

А шгіІІеп поІісе аЬоиІ сопуепіпд ІМе 
СепегаІ МееІіпд апй ІМе йгаїІ адепта 
ІМегеїог зМаІІ Ье зепІ Іо еасМ зМагеМоІйег 
поІ ІаІег ІМап 30 йауз Ьеїоге ІМе йаІе ої 
зисМ СепегаІ МееІіпд Ьу а регзоп 
сопуепіпд ІМе СепегаІ МееІіпд Ьу їасзітіІе 
Ігапзтіззіоп, ог Іо етаіІ аййгезз ог 
йеІіуегей іп регзоп.

ТМе Сотрапу поІ ІаІег ІМап ІМігІу (30) йауз 
ргіог Іо ІМе йаІе ої ІМе СепегаІ МееІіпд 
зМаІІ риЬІізМ поІіїісаІіоп оп МоІйіпд ІМе 
СепегаІ МееІіпд (ехсерІ їог йгаїІ йесізіопз 
оп еасМ іІет  ої ІМе йгаП адепта) іп опе ої 
ІМе оїТісіаІ тейіа апй риЬІізМ оп іІз шеЬ- 
зіІе іпїогтаІіоп аз езІаЬІізМей Ьу Іаш.

СопІепІз ої ІМе СепегаІ МееІіпд сопуепіпд 
поІісе Іо ІМе зМагеМоІйегз, апй ІМе 
ргосейиге їог зиЬтіІІіпд ІМе зМагеМоІйегз' 
ргорозаІз Іо ІМе йгаП адепта їог зисМ 
СепегаІ МееІіпд зМаІІ Ье аз йеІегтіпей іп 
ІМе Іаш.

їп сазе ої апу сМапдез Іо ІМе йгаїІ адепта 
їог ІМе СепегаІ МееІіпд, ІМе Сотрапу зМаІІ 
поІ ІаІег ІМап Іеп (10) йауз ргіог Іо ІМе йаІе 
ої ІМе СепегаІ МееІіпд риЬІізМ оп іІз шеЬ- 
зіІе геІеуапІ іпїогтаІіоп гедагйіпд 
атепйтепІз Іо ІМе адепта.

10.11 Ригіпд ІМе регіон їгот ІМе йаІе ої ІМе 
поІісе сопуепіпд ІМе СепегаІ МееІіпд ипІіІ
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проведення Товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку 
денного за місцезнаходженням 
Товариства у робочі дні, робочий час та 
в доступному місці, а в день проведення 
Загальних Зборів -  також у місці їх 
проведення.

10.12 У Загальних Зборах мають право брати 
участь усі акціонери незалежно від 
кількості і типу акцій, що їм належать. 
Акціонер має право призначити свого 
представника для участі у Загальних 
Зборах. Представник може бути 
постійним чи призначеним на певний 
строк. До закінчення строку, відведеного 
на реєстрацію учасників Загальних 
Зборів, акціонер має право замінити 
свого представника або взяти участь у 
Загальних Зборах особисто у порядку, 
передбаченому законодавством та 
внутрішніми документами Товариства.

10.13 Загальні Збори мають кворум за умови 
реєстрації для участі у них акціонерів (їх 
представників), які сукупно є власниками 
більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.14 Одна голосуюча Акція надає Акціонеру 
один голос для вирішення кожного з 
питань, винесених на розгляд Загальних 
Зборів, крім проведення кумулятивного 
голосування.

10.15 Рішення Загальних Зборів приймаються 
простою більшістю голосів акціонерів (50 
відсотків голосів акціонерів плюс один 
голос), які зареєструвалися для участі у 
Загальних Зборах.

Рішення з питань, передбачених пп. 
10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7, 
10.2.8, 10.2.22 статуту приймаються 
Загальними Зборами більш як % (трьома 
чвертями) голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних 
Зборах.

Рішення щодо вчинення Значного 
Правочину на суму, що перевищує 50

іИе йаіе ої зисИ Сепегаі Мееііпд, іИе 
Сотрапу зИаіі таке  ауаііаЬіе іо іИе 
зИагеИоійегз апу йоситепіз песеззагу їог 
такіпд йесізіоп оп іИе таііегз оп іИе 
адепйа аі іИе Сотрапу’з гедізіегей 
аййгезз, йигіпд шогкіпд Иоигз оп Ьизіпезз 
йауз аі іИе сопуепіепі ріасе, ог оп іИе йаіе 
ої іИе Сепегаі Мееііпд, аі іИе уепие ої 
зисИ Сепегаі Мееііпд.

10.12 Аіі зИагеИоійегз, іігезресііуе ої іИе питЬег 
ог іуре ої іИе зИагез ошпей Ьу іИет, зИаіі 
Иауе іИе гідИі іо рагіісіраіе іп іИе Сепегаі 
Мееііпд. А зИагеИоійег зИаіі Иауе іИе гідИі 
іо арроіпі ііз ргоху їог іИе рагіісіраііоп іп 
іИе тееііпд. ЗисИ ргоху та у  Ье регтапепі 
ог арроіпіей їог а сегіаіп регіой ої ііте . 
Веїоге іИе гедізігаііоп ої іИе тееііпд 
рагіісірапіз із оуег, а зИагеИоійег зИаіі Ье 
епііііей іо геріасе ііз ргоху ог іо йесійе іо 
рагіісіраіе іп регзоп іп іИе Сепегаі 
Мееііпд, іп ассогйапсе шііИ іИе іаш апй 
іпіегпаі йоситепіз ої іИе Сотрапу.

10.13 ТИе Сепегаі Мееііпд зИаіі Ье йеетей  
диогаіе ії іИе зИагеИоійегз (ог іИеіг ргохіез) 
Иоійіпд іп аддгедаіе тоге іИап 50 рег сепі 
ої іИе уоііпд зИагез Иауе Ьееп гедізіегей 
їог іИе Сепегаі Мееііпд.

10.14 Опе уоііпд ЗИаге зИаіі епііііе а 
ЗИагеИоійег іо опе уоіе їог іИе ригрозез ої 
гезоМпд оп еасИ та ііег зиЬтіііей їог 
сопзійегаііоп аі іИе Сепегаі Мееііпд, зауе 
їог сазез шИеп іИе ситиіаііуе уоііпд зИаіі 
Ье изей.

10.15 Резоіиііопз ої іИе Сепегаі Мееііпд гедиіге
іо Ье арргоуей Ьу а зітріе таргііу уоіе ої 
іИе зИагеИоійегз (50 рег сепі ріиз опе 
зИагеИоійегз' уоіе) шИо гедізіегей їог іИе 
рагіісіраііоп іп іИе Сепегаі Мееііпд.

Резоіиііопз оп іИе таііегз іізіей ипйег 
рагадгарИз 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 
10.2.7, 10.2.8, 10.2.22 Иегеіп гедиіге іо Ье 
арргоуей аі іИе Сепегаі Мееііпд Ьу тоге  
іИап іИгее диагіегз ої іИе іоіаі уоіез ої іИе 
зИагеИоійегз.

ТИе гезоіиііоп оп епіегіпд іпіо іИе Маіегіаі 
Тгапзасііоп їог іИе атоипі іп ехсезз ої 50%
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відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, перевіреної 
аудитором, приймаються Загальними 
Зборами більш як 50 відсотками голосів 
акціонерів від їх загальної кількості.

10.16 У разі, якщо акціонером Товариства є 
одна особа, пункти 10.4-10.15 статуту та 
положення відповідних статей Закону 
України "Про акціонерні товариства" не 
застосовуються щодо порядку скликання 
та проведення Загальних Зборів.

Повноваження Загальних Зборів 
Товариства, передбачені
законодавством та статутом, 
здійснюються таким акціонером 
одноосібно. Рішення акціонера з питань, 
що належать до компетенції Загальних 
Зборів, оформлюється акціонером 
письмово (у формі рішення) та 
підписується від його імені (з 
проставленням його печатки). Таке 
рішення акціонера має статус протоколу 
Загальних Зборів. Протоколи Загальних 
зборів зберігаються в Товаристві.

11 ПРАВЛІННЯ

11.1 Правління Товариства здійснює 
управління поточною діяльністю 
Товариства. Правління очолює Голова 
Правління Товариства, який є членом 
Правління.

11.2 Склад та порядок формування 
Правління визначаються Загальними 
Зборами. Правління включає Голову 
Правління, Першого заступника Голови 
Правління, та інших членів Правління.

11.3 Правління підзвітне Загальним Зборам 
та відповідальне перед ними за 
управління поточною діяльністю 
Товариства та виконання покладених на 
нього завдань та функцій.

11.4 Строк повноважень членів Правління 
визначається Загальними Зборами.

ої іМе Сотрапу'з іоіаі аззеіз уаіие аз 
геїіесіей іп ііз іаіезі аппиаі аийііей 
їіпапсіаі зіаіетепіз гедиігез іо Ье 
арргоуей аі іМе Сепегаі Мееііпд Ьу тоге  
іМап 50 рег сепі ої уоіез їгот іМе іоіаі 
атоипі ої уоіез ої аіі зМагеМоійегз.

10.16 Іп сазе іМеге із а зоіе зМагеМоійег іп іМе 
Сотрапу, сіаизез 10.4-10.15 Мегеої апй 
іМе геіеуапі агіісіез ої іМе Ьаш ої Укгаіпе 
"Оп иоіпі Зіоск Сотрапіез" зМаіі поі арріу 
іо іМе ргосейиге їог сопуепіпд апй Моійіпд 
іМе Сепегаі Мееііпд.

ЗисМ зоіе зМагеМоійег зМаіі ехегсізе іМе 
рошегз ої іМе Сепегаі Мееііпд ої іМе 
Сотрапу епуізадей Ьу іМе іаш апй іМіз 
СМагіег іпймйиаііу. ТМе зоіе зМагеМоійег’з 
гезоіиііопз оп іМе іззиез шііМіп іМе 
сотреіепсе ої іМе Сепегаі Мееііпд зМаіі 
Ье тайе іп шгіііпд (іп іМе їогт ої а 
гезоіиііоп) апй зідпей оп ЬеМаії ої іМе зоіе 
зМагеМоійег (шііМ ііз согрогаіе зеаі аїіхей
іо іі). ТМе гезоіиііоп Маз а зіаіиз ої іМе 
Сепегаі Мееііпд тіпиіез. Міпиіез ої іМе 
Сепегаі Мееііпд аге кері Ьу іМе Сотрапу.

11 ЕХЕСШТМЕ ВоАГСй

11.1 ТМе Бхесиііуе Воагй ої іМе Сотрапу зМаіі 
тападе іМе Сотрапу'з йау-іо-йау 
орегаііопз. ТМе Бхесиііуе Воагй із Меайей 
Ьу іМе СМаігрегзоп ої іМе Бхесиііуе Воагй, 
шМо із аізо а те тЬ е г ої іМе Бхесиііуе 
Воагй.

11.2 ТМе Бхесиііуе Воагй'з сотрозіііоп апй ііз 
їогтаііоп ргосейиге зМаіі Ье йеіегтіпей Ьу 
іМе Сепегаі Мееііпд. ТМе Бхесиііуе Воагй
із сотрозей ої іМе СМаігрегзоп ої іМе 
Бхесиііуе Воагй, Рігзі йериіу ої іМе 
СМаігрегзоп ої іМе Бхесиііуе Воагй, апй 
оіМег тетЬ егз ої іМе Бхесиііуе Воагй.

11.3 ТМе Бхесиііуе Воагй зМаіі герогі іо іМе 
Сепегаі Мееііпд апй зМаіі Ье ассоипіаЬіе 
іо іМет їог іМе тападетепі ої іМе 
Сотрапу'з йау-іо-йау орегаііопз апй їог 
іМе регїогтапсе ої ііз їипсііопз апй йиііез.

11.4 ТМе Бхесиііуе Воагй тетЬ егз зМаіі Ье 
арроіпіей їог іМе регіой аз йеіегтіпей Ьу
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11.5

11.6

11.7

11.7.1

11.7.2 

11.7.3

Якщо такий строк не визначений, члени 
Правління вважаються обраними на 
невизначений строк.

З членами Правління укладаються 11.5 
контракти, умови яких затверджуються 
Загальними Зборами. У контракті 
визначається строк його дії та умови 
дострокового припинення, права, 
обов’язки, відповідальність сторін (у 
тому числі майнова), умови 
матеріального забезпечення і організації 
праці. Від імені Товариства контракт з 
членами Правління підписує Голова 
виконавчого органу Акціонера або інша 
особа, уповноважена Загальними 
Зборами.

До компетенції Правління належать всі 
питання діяльності Товариства, крім тих, 
що віднесені до виключної компетенції 
Загальних Зборів.

З урахуванням обмежень, встановлених 
статутом та законодавством, Правління:

здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства;

виконує та організовує виконання рішень 
Загальних зборів;

приймає рішення про вчинення 
Правочину (якщо рішення про його 
вчинення належить до компетенції 
Загальних Зборів, за умови отримання 
такого рішення) у межах, передбачених 
затвердженим фінансовим планом 
(бюджетом) Товариства, на суму меншу 
10 (десять) відсотків сукупної вартості 
активів Товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності 
або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій 
валюті, розрахований за курсом 
Національного банку України, станом на 
31 грудня року, що передує року 
вчинення відповідного Правочину;

іИе Сепегаі Мееііпд. іп сазе зисИ регіой із 
поі йеіегтіпей, іИе Ехесиііуе Воагй 
тетЬ егз аге йеетей іо Ье арроіпіей їог 
іпйеїіпііе іегт.

ТИе сопігасіз, іИе іе гтз  апй сопйіііопз ої 
шИісИ аге іо Ье арргоуей Ьу іИе Сепегаі 
Мееііпд, зИаіі Ье сопсіийей шііИ іИе 
тетЬ егз ої іИе Ехесиііуе Воагй. ТИе 
сопігасі зИаіі іпсіийе ргоуізіопз 
йеіегтіпіпд ііз іе гт  апй іегтіпаііоп, гідИіз, 
оЬіідаііопз, ііаЬііііу ої іИе рагііез (іпсіийіпд 
ііаЬііііу їог йатадез), іе гтз  ої іодізііс 
зиррогі апй огдапігаііоп ої іИе шогк. ТИе 
сопігасі шііИ іИе тетЬ егз ої іИе Ехесиііуе 
Воагй зИаіі Ье зідпей оп ЬеИаії ої іИе 
Сотрапу Ьу іИе СЕО ої іИе ЗИагеИоійег ог 
оіИег регзоп аиіИогізей Ьу іИе Сепегаі 
Мееііпд.

11.6 ТИе Ехесиііуе Воагй зИаіі Ье аиіИогізей іо 
гезоіуе оп апу таііегз регіаіпіпд іо іИе 
Сотрапу'з аїаігз, оіИег іИап іИе таііегз  
гезегуей іо іИе Сепегаі Мееііпд.

11.7 ЗиЬіесі іо апу іітііаііопз ог гезігісііопз зеі 
їогіИ Иегеіп ог іп іИе іаш, іИе Ехесиііуе 
Воагй зИаіі:

11.7.1 тападе йау-іо-йау асімііез ої іИе 
Сотрапу;

11.7.2 ітр іетеп і апй аггапде їог ітріетепіаііоп  
ої гезоіиііопз ої іИе Сепегаі Мееііпд;

11.7.3 іаке а йесізіоп іо епіег іпіо Тгапзасііоп (ії 
іИе йесізіоп оп епіегіпд іпіо із шііИіп іИе 
аиіИогіііез ої іИе Сепегаі Мееііпд, зиЬіесі 
іо оЬіаіпіпд зисИ а йесізіоп) шііИіп іИе 
арргоуей їіпапсіаі ріап (Ьийдеі) ої іИе 
Сотрапу, їог іИе атоипі іезз іИап ШАН 
іеп (10) рег сепі ої іИе С отрапу’з іоіаі 
аззеіз ассоггііпд іо іИе іаіезі аппиаі 
їіпапсіаі з іа іе те п із  о ї іИе С отрапу ог 
іИе едиіуаіепі іп апу оіИег сиггепсу 
саісиіаіей аі іИе оїїісіаі гаіе ої іИе Иаііопаі 
Вапк ої Укгаіпе аз ої іИе йаіе ої 31 
йесетЬег ої іИе уеаг, ргесейіпд іИе уеаг 
ої епіегіпд іпіо гезресііуе йеаі;
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11.7.4

11.7.5

11.7.6

11.7.7

11.7.8

11.7.9

11.7.10

11.8

визначає умови та граничні розміри 11.7.4 
оплати праці працівників Товариства, 
філій та представництв, інших 
відокремлених підрозділів Товариства;

приймає рішення, що стосуються 11.7.5 
юридичних осіб, акціонером
(засновником, учасником) яких є 
Товариство, філій, представництв та 
інших відокремлених підрозділів 
Товариства;

здійснює підготовку та попередній 11.7.6 
розгляд питань, що підлягають 
обговоренню на Загальних Зборах, 
підготовку матеріалів, необхідних для 
розгляду таких питань. Це положення не 
обмежує право Загальних зборів 
приймати рішення з питань, що віднесені 
до їх компетенції;

готує та подає Загальним Зборам 11.7.7 
перелік Значних Правочинів для 
прийняття рішення про їх вчинення;

забезпечує виконання стратегії 11.7.8 
діяльності Товариства, планів та 
програм, затверджених Загальними 
Зборами;

в межах компетенції, встановленої 11.7.9 
законодавством та статутом, затверджує 
внутрішні документи, що регулюють 
питання діяльності Товариства, крім тих 
питань, які врегульовані внутрішніми 
документами, затвердженими (або 
схваленими) Загальними Зборами;

вирішує всі інші питання діяльності 11.7.10 
Товариства, крім тих, які належать до 
компетенції Загальних Зборів.

Основною формою роботи Правління 11.8 
є засідання. Засідання Правління 
вважається правомочним, якщо в ньому 
бере участь проста більшість обраних 
членів Правління. Рішення Правління 
вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів 
Правління, які беруть участь у засіданні.
У разі рівного розподілу голосів, голос 
Голови Правління є вирішальним.

гіеІегтіпе сопгііІіопз апгі ІМгезМоІгіз ої 
гетипегаІіоп їог етрІоуеез ої ІМе 
Сотрапу, іІз ЬгапсМез апй гергезепІаІіуе 
оїісез, апй оІМег зерагаІе зиЬймзіопз ої 
ІМе Сотрапу;

Іаке йесізіопз іп геІаІіоп Іо ІедаІ епІіІіез, іп 
шМісМ ІМе Сотрапу із а зМагеМоІйег 
(їоипйег, тетЬ ег), ЬгапсМез,
гергезепІаІіуе оїТісез апй оІМег зерагаІе 
зиЬймзіопз ої ІМе Сотрапу;

ргераге апй ргеІітіпагу сопзійег ІМе іззиез 
Іо Ье йізсиззей аІ ІМе СепегаІ МееІіпд, 
ргераге таІегіаІз песеззагу їог 
сопзійегаІіоп ої зисМ іззиез. ТМіз ргоуізіоп 
зМаІІ поІ ІітіІ ІМе гідМІ ої ІМе СепегаІ 
МееІіпд Іо айорІ гезоІиІіопз оп ІМе іззиез 
ІМаІ їаІІ шіІМіп іІз сотреІепсе;

ргераге апй зиЬтіІ Іо ІМе СепегаІ МееІіпд 
ІМе ІізІ ої МаІегіаІ ТгапзасІіопз їог 
арргоуаІ;

епзиге ІМе ітрІетепІаІіоп ої ІМе 
Сотрапу’з зІгаІеду, рІапз апй ргодгатз 
арргоуей Ьу ІМе СепегаІ МееІіпд;

арргоуе, шіІМіп ІМе сотреІепсе езІаЬІізМей 
Ьу ІМе Іаш апй ІМіз СМагІег, іпІегпаІ 
йоситепІз гедиІаІіпд ІМе іззиез геІаІей Іо 
асІмІіез ої ІМе Сотрапу, ехсерІ їог ІМе 
іззиез шМісМ аге гедиІаІей Ьу іпІегпаІ 
йоситепІз арргоуей (ог епйогзей) Ьу ІМе 
СепегаІ МееІіпд;

йеаІз шіІМ аІІ оІМег іззиез геІаІей Іо ІМе 
асІмІіез ої ІМе Сотрапу, ехсерІ їог ІМозе 
шМісМ їаІІ шіІМіп сотреІепсе ої ІМе СепегаІ 
МееІіпд.

ТМе асІмІіез ої ІМе ЕхесиІіуе Воагй зМаІІ 
Ье огдапізей ргітагіІу іп ІМе їогт ої 
тееІіпдз. А ЕхесиІіуе Воагй тееІіпд зМаІІ 
Ье уаІій ії а зітрІе таргіІу  ої ІМе еІесІей 
ЕхесиІіуе Воагй тетЬ егз рагІісіраІе. ТМе 
ЕхесиІіуе Воагй гезоІиІіопз гедиіге Іо Ье 
арргоуей Ьу тар п Іу  уоІе ої ІМе ЕхесиІіуе 
Воагй тетЬ егз рагІісіраІіпд аІ ІМе 
тееІіпд. її ІМе уоІез ої ІМе ЕхесиІіуе Воагй 
тетЬ егз зрІіІ едиаІІу, ІМеп ІМе СМаігрегзоп
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ої іМе Бхесиііуе Воагй зМаіі Мауе а сазііпд 
уоіе.

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Засідання Правління проводяться за 11.9 
необхідності, але не рідше одного разу 
на місяць. Засідання Правління 
скликаються Головою Правління. Кожен 
член Правління має право вимагати 
проведення засідання Правління та 
вносити питання до порядку денного 
засідання.

Голова Правління самостійно визначає 11.10 
дату, час, місце та порядок денний 
засідання Правління. У випадку 
скликання засідання Правління на 
вимогу члена Правління Голова 
Правління зобов’язаний призначити 
засідання Правління у строк і з порядком 
денним, які зазначені у вимозі члена 
Правління.

За ініціативою Голови Правління рішення 11.11 
Правління можуть прийматися шляхом 
заочного голосування. До затвердження 
Положення про Правління Товариства 
порядок проведення заочного 
голосування встановлюється рішенням 
Правління. У разі проведення заочного 
голосування рішення вважається 
прийнятим, якщо більшість обраних 
членів Правління проголосували «за».

Рішення Правління Товариства 11.12 
оформлюються у вигляді протоколу. 
Протокол засідання Правління 
підписується головуючим на засіданні 
Правління та всіма присутніми на 
засіданні членами Правління. У разі 
прийняття рішення шляхом заочного 
голосування протокол підписується 
Головою Правління. Протоколи засідань 
Правління зберігаються у Товаристві 
протягом строку, встановленого 
законодавством.

Для ведення протоколів засідань

ТМе тееііпдз ої іМе Ехесиііуе Воагй зМаіі 
Ье Меій аз песеззагу, Ьиі аі іеазі опсе а 
топіМ. ТМе тееііпдз ої іМе Ехесиііуе 
Воагй зМаіі Ье сопуепей Ьу іМе 
СМаігрегзоп ої іМе Ехесиііуе Воагй. ЕасМ 
те тЬ е г ої іМе Ехесиііуе Воагй Маз іМе 
гідМі іо гедиезі сопуепіпд а тееііпд ої іМе 
Ехесиііуе Воагй апй ргорозе іззиез іо іМе 
адепйа ої іМе тееііпд.

ТМе СМаігрегзоп ої іМе Ехесиііуе Воагй 
зМаіі іпйерепйепііу йеіегтіпе іМе йаіе, 
ііте , ріасе апй адепйа ої іМе Ехесиііуе 
Воагй тееііпд. Ії іМе тееііпд ої іМе 
Ехесиііуе Воагй із сопуепей аі іМе гедиезі 
ої а те тЬ е г ої іМе Ехесиііуе Воагй, іМе 
СМаігрегзоп ої іМе Ехесиііуе Воагй із 
оЬіідей іо зсМейиіе а тееііпд ої іМе 
Ехесиііуе Воагй шііМіп іМе іе гт  апй шііМ 
іМе адепйа зресіїіей іп іМе гедиезі ої іМе 
Ехесиііуе Воагй тетЬег.

Шроп іпіііаііуе ої іМе СМаігрегзоп ої іМе 
Ехесиііуе Воагй, іМе гезоіиііопз ої іМе 
Ехесиііуе Воагй та у  Ье айоріей Ьу іМе 
аЬзепіее Ьаііоі. Веїоге іМе Риіез ої 
Ргосейиге ої іМе Ехесиііуе Воагй ої іМе 
Сотрапу аге айоріей, іМе ргосейиге їог іМе 
аЬзепіее уоііпд зМаіі Ье йеіегтіпей Ьу іМе 
йесізіоп ої іМе Ехесиііуе Воагй. Іп сазе ої 
іМе аЬзепіее уоііпд, іМе гезоіиііоп зМаіі Ье 
сопзійегей айоріей ії іМе таргііу ої іМе 
еіесіей тетЬ егз ої іМе Ехесиііуе Воагй Маз 
уоіей “їог”.

ТМе гезоіиііопз ої іМе Сотрапу’з Ехесиііуе 
Воагй зМаіі Ье йоситепіей іп іМе їогт ої 
тіпиіез. ТМе тіпиіез ої тееііпд ої іМе 
Ехесиііуе Воагй зМаіі Ье зідпей Ьу іМе 
СМаігтап ої тееііпд ої іМе Ехесиііуе Воагй 
апй Ьу аіі тетЬ егз ої іМе Ехесиііуе Воагй 
ргезепі аі іМе тееііпд. Іп сазе іМе 
гезоіиііоп із айоріей Ьу іМе аЬзепіее уоііпд, 
іМе тіпиіез зМаіі Ье зідпей Ьу іМе 
СМаігрегзоп ої іМе Ехесиііуе Воагй. ТМе 
тіпиіез ої тееііпдз ої іМе Ехесиііуе Воагй 
зМаіі Ье кері Ьу іМе Сотрапу йигіпд іМе 
іе гт  ргезсгіЬей Ьу іаш.

11.13 Рог іМе ригрозе ої іакіпд тіпиіез ої
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11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.19.1

11.19.2

Правління, оформлення їх копій, 
оформлення та підписання витягів з них, 
підготовки документів для Правління,
Голова Правління може призначати 
секретаря Правління.

Копії протоколів засідання Правління та 11.14 
витяги з них засвідчуються підписом 
Голови Правління та печаткою 
Товариства.

Член Правління, який не погоджується з 11.15 
прийнятим рішенням, також підписує 
протокол. В цьому разі він має право 
протягом доби з моменту закінчення 
засідання письмово викласти свої 
заперечення та подати їх Голові 
Правління або секретарю Правління, у 
разі його призначення. Такі заперечення 
додаються до протоколу, про що в ньому 
робиться відповідна відмітка, і стають 
його невід’ємною частиною.

Заперечення члена Правління 11.16 
доводяться до відома всіх інших членів 
Правління.

Наявність у члена Правління заперечень 11.17 
не звільняє його від обов’язку виконання 
відповідного рішення Правління.

У разі тимчасової відсутності Голови 11.18 
Правління (відрядження, відпустка, 
тимчасова непрацездатність, тощо) його 
обов'язки покладаються на одного з 
членів Правління згідно з наказом, 
виданим Головою Правління або 
рішенням Загальних Зборів.

Голова Правління:

організовує роботу Правління, скликає 
засідання та головує на них, забезпечує 
ведення протоколів, організує контроль 
за виконанням прийнятих Правлінням 
рішень;

визначає повноваження окремих членів 11.19.2

тееііпдз ої іИе Ехесиііуе Воагй, такіпд 
соріез іИегеої, йгаїііпд апй зідпіпд ехігасіз 
іИегеїгот, ргерагаііоп ої йоситепіз їог іИе 
Ехесиііуе Воагй, іИе СИаігрегзоп ої іИе 
Ехесиііуе Воагй та у  арроіпі а Зесгеіагу ої 
іИе Ехесиііуе Воагй.

Соріез ої іИе тіпиіез ої тееііпдз ої іИе 
Ехесиііуе Воагй апй ехігасіз іИегеїгот зИаіі 
Ье зідпей Ьу іИе СИаігрегзоп ої іИе 
Ехесиііуе Воагй апй сегііїіей Ьу іИе 
Сотрапу’з зеаі.

А тетЬ ег ої іИе Ехесиііуе Воагй шИо йоез 
поі адгее шііИ іИе гезоіиііоп айоріей Ьу іИе 
Ехесиііуе Воагй зИаіі аізо зідп іИе тіпиіез. 
іп іИіз сазе, Ие/зИе Иаз іИе гідИі, шііИіп 24 
Иоигз їгот іИе т о те п і іИе тееііпд епйей, 
іо риі Иіз/Иег оЬ]есііопз іпіо шгіііпд апй 
зиЬтіі іИет іо іИе СИаігрегзоп ої іИе 
Ехесиііуе Воагй ог іИе Зесгеіагу ої іИе 
Ехесиііуе Воагй, ії іИе іаііег із арроіпіей. 
ЗисИ оЬіесііопз зИаіі Ье аііасИей іо іИе 
тіпиіез, ої шИісИ а зресіаі тагк із тайе іп 
іі, апй Ьесоте іпіедгаі рагі іИегеої.

ОЬіесііопз ої іИе тетЬ ег ої іИе Ехесиііуе 
Воагй зИаіі Ье ЬгоидИі іо іИе аііепііоп ої аіі 
оіИег тетЬ егз ої іИе Ехесиііуе Воагй.

ТИе їасі іИаі іИе тетЬ ег ої іИе Ехесиііуе 
Воагй Иаз оЬіесііопз йоез поі геіеазе 
Иіт/Иег їгот іИе оЬіідаііоп іо ітріетепі 
геіеуапі гезоіиііоп ої іИе Ехесиііуе Воагй.

іп сазе ої іетрогагу аЬзепсе ої іИе 
СИаігрегзоп ої іИе Ехесиііуе Воагй 
(Ьизіпезз ігір, іеауе, іетрогагу іпсарасііу іо 
іаЬоиг, еіс.), іИе СИаігрегзоп ої іИе 
Ехесиііуе Воагй’з йиііез зИаіі Ье ітрозей 
оп опе ої іИе тетЬ егз ої іИе Ехесиііуе 
Воагй іп ассогйапсе шііИ іИе огйег іззией 
Ьу іИе СИаігрегзоп ої іИе Ехесиііуе Воагй 
ог Ьу йесізіоп ої іИе Сепегаі Мееііпд.

11.19 ТИе СИаігрегзоп ої іИе Ехесиііуе Воагй зИаіі:

11.19.1 огдапізе іИе шогк ої іИе Ехесиііуе Воагй, 
сопуепез апй сИаігз ііз тееііпдз, епзигез 
іакіпд тіпиіез, огдапізез сопігоі оуег 
ітріетепіаііоп ої іИе гезоіиііопз айоріей Ьу 
іИе Ехесиііуе Воагй;

йеїіпез рошегз ої іпймйиаі тетЬ егз ої іИе
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Правління, ЕхесиІіуе Воагй;

11.19.3 в межах власної компетенції видає 
накази та розпорядження, обов'язкові 
для виконання всіма працівниками 
Товариства;

11.19.4 укладає (підписує) від імені Товариства 
колективний договір, зміни та 
доповнення до нього;

11.19.5 без довіреності діє від імені
Товариства, представляє інтереси
Товариства та вчиняє від його імені
правочини самостійно або за умови 
прийняття рішення уповноваженим
органом Товариства, у випадках, 
передбачених статутом;

11.19.6 вчиняє Правочин (якщо рішення про його 
вчинення належить до компетенції 
Загальних Зборів, за умови отримання 
такого рішення) у межах, передбачених 
затвердженим фінансовим планом 
(бюджетом) Товариства, на суму або 
еквівалент цієї суми у будь-якій іншій 
валюті, розрахований за курсом 
Національного банку України, станом на
31 грудня року, що передує року 
вчинення відповідного Правочину, 
меншу ніж сума, встановлена 
рішенням Правління або Загальних 
Зборів;

11.19.7 вчиняє Правочин (якщо рішення про його 
вчинення належить до компетенції 
Загальних Зборів, за умови отримання 
такого рішення) за межами, 
передбаченими затвердженим 
фінансовим планом (бюджетом) 
Товариства, на суму або еквівалент цієї 
суми у будь-якій іншій валюті, 
розрахований за курсом Національного 
банку України, станом на 31 грудня року, 
що передує року вчинення відповідного 
Правочину, меншу ніж сума, 
встановлена рішенням Правління або 
Загальних Зборів;

11.19.8 розпоряджається майном та коштами 
Товариства з урахуванням обмежень, 
встановлених законодавством України,

11.19.3 іззие ехесиІіуе огйегз апй іпзІгисІіопз, 
шіІМіп Міз/Мег аиІМогіІу, Ьіпйіпд ироп аІІ 
Сотрапу’з етрІоуеез;

11.19.4 ехесиІе (зідп) оп ЬеМаІї ої ІМе Сотрапу 
ІМе соІІесІіуе адгеетепІ, апй апу 
атепйтепІз апй зиррІетепІз ІМегеІо;

11.19.5 асІ оп ЬеМаІї ої ІМе Сотрапу, гергезепІ ІМе 
Сотрапу шіІМоиІ рошег ої аІІогпеу, апй Іо 
епІег іпІо ІгапзасІіопз іпйерепйепІІу ог 
зиЬіесІ Іо йесізіоп ої ІМе аиІМогізей Ьойу 
ої ІМе Сотрапу аз ргоуійей Мегеіп;

11.19.6 епІег іпІо ТгапзасІіоп (ії ІМе йесізіоп 
оп епІегіпд іпІо іІ із шіІМіп ІМе аиІМогіІіез ої 
ІМе СепегаІ МееІіпд, зиЬіесІ Іо оЬІаіпіпд 
зисМ а йесізіоп) м ІН іп  ІМе арргоуей 
їіпапсіаІ рІап (ЬийдеІ) ої ІМе Сотрапу, їог 
ІМе атоипІ ог ІМе едиіуаІепІ іп апу оІМег 
сиггепсу саІсиІаІей аІ ІМе оїТісіаІ гаІе ої ІМе 
ИаІіопаІ Вапк ої Укгаіпе аз ої 31 
йесетЬег ої ІМе уеаг, ргесейіпд ІМе уеаг 
ої епІегіпд іпІо гезресІіуе йеаІ Іезз ІМап 
ІМе атоипІ езІаЬІізМей Ьу ІМе ЕхесиІіуе 
Воагй ог ІМе СепегаІ МееІіпд;

11.19.7 епІег іпІо ТгапзасІіоп (ії ІМе йесізіоп 
оп епІегіпд іпІо іІ із шіІМіп ІМе аиІМогіІіез ої 
ІМе СепегаІ МееІіпд, зиЬіесІ Іо оЬІаіпіпд 
зисМ а йесізіоп) Ьеуопгі ІМе арргоуей 
їіпапсіаІ рІап (ЬийдеІ) ої ІМе Сотрапу, їог 
ІМе атоипІ ог ІМе едиіуаІепІ іп апу оІМег 
сиггепсу саІсиІаІей аІ ІМе оїТісіаІ гаІе ої ІМе 
ИаІіопаІ Вапк ої Укгаіпе аз ої 31 
йесетЬег ої ІМе уеаг, ргесейіпд ІМе уеаг 
ої епІегіпд іпІо гезресІіуе йеаІ Іезз ІМап 
ІМе атоипІ езІаЬІізМей Ьу ІМе ЕхесиІіуе, 
Воагй ог ІМе СепегаІ МееІіпд;

11.19.8 тападе ІМе ргорегІу апй їипйз ої ІМе 
Сотрапу зиЬіесІ Іо гезІгісІіопз ітрозей Ьу 
ІМе Іаш, ІМіз СМагІег апй гезоІиІіопз ої
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статутом та рішеннями органів 
Товариства;

11.19.9 підписує документи від імені Товариства, 
у тому числі розрахункові та банківські, 
на праві першого підпису;

11.19.10 видає довіреності на вчинення 
правочинів від імені Товариства, видає 
накази, дає розпорядження, доручення 
та вказівки, обов’язкові для виконання 
усіма працівниками Товариства;

11.19.11 відкриває і закриває рахунки Товариства 
в банківських установах як в Україні так і 
за кордоном, у порядку, передбаченому 
законодавством;

11.19.12 відповідно до положення Товариства про 
порядок відбору та призначення на 
посади, призначає на посади та звільняє 
з посад працівників Товариства, 
керівників дочірніх підприємств, які 
засновані Товариством, філій, 
представництв та інших відокремлених 
підрозділів Товариства, укладає трудові 
договори (контракти) та угоди з такими 
керівниками; застосовує до працівників 
Товариства заходи заохочення, 
дисциплінарного стягнення, приймає 
рішення про притягнення їх до 
матеріальної відповідальності 
відповідно до законодавства, умов 
колективного договору Товариства та 
внутрішніх документів Товариства;

11.19.13 забезпечує розроблення організаційної 
структури Товариства та подання її на 
затвердження Загальним Зборам;

11.19.14 затверджує організаційну структуру 
апарату управління Товариства (та 
надає копії організаційної структури та 
наказу про її затвердження Акціонеру не 
пізніше трьох робочих днів з дати її 
затвердження), дочірніх підприємств 
Товариства, які засновані Товариством, 
філій, представництв та інших 
відокремлених підрозділів Товариства;

11.19.15 затверджує штатний розпис апарату 
управління Товариства, штатні розписи 
відокремлених підрозділів Товариства, 
положення про внутрішні структурні

Ьойіез ої іМе Сотрапу;

11.19.9 зідп йоситепіз оп ЬеМаії ої іМе Сотрапу, 
іпсіийіпд раутепі апй Ьапкіпд йоситепіз, 
Ьазей оп іМе гідМі ої їігзі зідпаіиге;

11.19.10 іззие рошегз ої аііогпеу іо епіег іпіо 
ігапзасііопз оп ЬеМаії ої іМе Сотрапу, 
іззие огйегз, іззие йігесііопз, соттіззіопз 
апй іпзігисііопз шМісМ зМаіі Ье тапйаіогу 
їог аіі етріоуеез ої іМе Сотрапу;

11.19.11 ореп апй сіозе Сотрапу’з ассоипіз шііМ 
Ьапкіпд іпзіііиііопз ЬоіМ іп Укгаіпе апй 
аЬгоай, ассогйіпд іо іМе ргосейиге 
ргезсгіЬей Ьу іаш;

11.19.12 іп ассогйапсе шііМ іМе потіпаііоп роіісу ої 
іМе Сотрапу, арроіпі апй йізтізз 
етріоуеез ої іМе Сотрапу, тападегз ої 
зиЬзійіагіез езіаЬіізМей Ьу іМе Сотрапу, 
ЬгапсМез, гергезепіаііуе оїїісез апй оіМег 
зерагаіе зиЬйімзіопз ої іМе Сотрапу, 
сопсіийе етріоутепі адгеетепіз 
(сопігасіз) апй адгеетепіз шііМ зисМ 
тападегз; аррііез іпсепііуез апй 
йізсірііпагу репаіііез іо іМе етріоуеез ої іМе 
Сотрапу, іакез йесізіопз оп Ьгіпдіпд іМет 
іо ііаЬііііу ипйег іМе іаш, іМе іегтз ої іМе 
соііесііуе адгеетепі ої іМе Сотрапу апй 
іпіегпаі йоситепіз ої іМе Сотрапу;

11.19.13 епзиге йеуеіортепі ої іМе огдапізаііопаі 
зігисіиге ої іМе Сотрапу апй зиЬтііііпд іі іо 
іМе Сепегаі Мееііпд їог арргоуаі;

11.19.14 арргоуе іМе огдапізаііопаі зігисіиге ої іМе 
тападетепі ої іМе Сотрапу (апй ргоуійе 
іМе ЗМагеМоійег шііМ соріез ої іМе 
огдапізаііопаі зігисіиге апй іМе огйег ої ііз 
арргоуаі поі іаіег іМап іМгее шогкіпд йауз 
їгот іМе йаіе ої ііз арргоуаі), зиЬзійіагіез ої 
іМе Сотрапу езіаЬіізМей Ьу іМе Сотрапу, 
ЬгапсМез, гергезепіаііуе оїїісез апй оіМег 
зерагаіе зиЬйімзіопз ої іМе Сотрапу;

11.19.15 арргоуе зіаїїіпд іаЬіе ої іМе тападетепі ої 
іМе Сотрапу, з іа ї зсМейиіез ої зерагаіе 
зиЬйіуізіопз ої іМе Сотрапу, гедиіаііопз оп 
іпіегпаі зігисіигаі зиЬйімзіопз ої іМе
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підрозділи Товариства; Сотрапу;

11.19.16

11.19.17

11.19.18

11.19.19

11.19.20

11.19.21

11.19.22

11.19.23

організовує підготовку фінансового 11.19.16 
плану (бюджету), бізнес-плану, 
інвестиційної програми, стратегії 
Товариства;

розглядає звіти керівників структурних та 11.19.17 
відокремлених підрозділів Товариства, 
голів робочих груп, будь-яких інших 
відповідальних осіб та приймає щодо 
них висновки, обов’язкові для виконання 
зазначеними особами;

приймає рішення про проведення 11.19.18 
ревізій, спеціальних перевірок 
Товариства, в т.ч. його дочірніх 
підприємств, філій, представництв, 
інших відокремлених підрозділів;

затверджує перелік відомостей, що 11.19.19 
становлять комерційну таємницю та/або 
конфіденційну інформацію Товариства, 
порядок використання та зберігання 
таких відомостей;

забезпечує в Товаристві організацію 11.19.20 
військового обліку та виконання 
мобілізаційних заходів з метою 
збереження потужностей
мобілізаційного призначення та запасів 
мобілізаційного резерву відповідно до 
законодавства;

призначає в установленому 11.19.21
законодавством України порядку 
посадову особу, яка є громадянином 
України, керівником режимно-секретного 
органу, на яку покладається організація 
та здійснення заходів щодо охорони 
державної таємниці;

впроваджує природоохоронні заходи, 11.19.22 
забезпечує надійність та безпеку 
експлуатації виробничих об’єктів під час 
здійснення виробничо-господарської 
діяльності, організовує роботу щодо 
попередження аварій, пожеж та втрат 
майна;

вживає заходів щодо створення 11.19.23 
безпечних, належних умов праці та 
виробничого середовища, у тому числі 
дочірніх підприємствах, які засновані 
Товариством, філіях, представництвах

огдапізе ргерагаііоп ої іИе їіпапсіаі ріап 
(Ьийдеі), Ьизіпезз ріап, іпуезітепі 
ргодгат, апй зігаіеду ої іИе Сотрапу;

сопзійег герогіз ої іИе Иеайз ої зігисіигаі 
апй зерагаіе зиЬймзіопз ої іИе Сотрапу, 
Иеайз ої шогкіпд дгоирз апй апу оіИег 
гезропзіЬіе регзопз, апй таке  сопсіизіопз 
аЬоиі зисИ герогіз іИаі аге тапйаіогу їог 
іИе заій регзопз;

іаке йесізіоп оп сопйисііпд аийііз, зресіаі 
аийііз ої іИе Сотрапу, іпсіийіпд ііз 
зиЬзійіагіез, ЬгапсИез, гергезепіаііуе 
оїїісез апй оіИег зерагаіе зиЬймзіопз;

арргоуе іИе іізі ої йаіа сопзіііиііпд ігайе 
зесгеі апй/ог сопїійепііаі іпїогтаііоп ої іИе 
Сотрапу, іИе ргосейиге їог іИе изе апй 
зіогаде ої зисИ йаіа;

епзиге огдапізаііоп ої тііііагу гесогй 
кееріпд апй ітріетепіаііоп ої тоЬііізаііоп 
теазигез іп іИе Сотрапу іо ргезегуе 
тоЬііізаііоп сарасіііез апй тоЬііізаііоп 
гезегуез іп ассогйапсе шііИ іИе іаш;

арроіпі, ассогйіпд іо іИе ргосейиге 
езіаЬіізИей Ьу іИе іедізіаііоп ої Укгаіпе, ап 
оїТісіаі шИо із а сііігеп ої Укгаіпе, Иеай ої 
іИе іор-зесгеі Ьойу іазкей шііИ іИе 
огдапізаііоп апй ітріетепіаііоп ої 
теазигез їог іИе ргоіесііоп ої зіаіе зесгеі;

ітр іетепі епуігоптепіаі теазигез, епзиге 
геііаЬііііу апй заїеіу ої іИе изе ої іпйизігіаі 
їасіііііез іп іИе соигзе ої ргойисііоп апй 
Ьизіпезз асімііез, апй огдапізе іИе шогк їог 
ргеуепііоп ої ассійепіз, їігез апй іозз ої 
ргорегіу;

іаке теазигез іо сгеаіе заїе апй ргорег 
шогкіпд сопйіііопз апй шогкріасе 
епуігоптепі, іпсіийіпд іп зиЬзійіагіез 
езіаЬіізИей Ьу іИе Сотрапу, ЬгапсИез, 
гергезепіаііуе оїїісез апй оіИег зерагаіе
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11.19.24

11.20

11.20.1

11.20.2

11.20.3

11.20.4

11.20.5

11.20.6

11.21

11.21.1

11.21.2

11.21.3

11.21.4

та інших відокремлених підрозділах, 
забезпечує дотримання прав 
працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці;

здійснює інші функції, які необхідні для 
забезпечення нормальної роботи 
Товариства згідно з законодавством та 
внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління несе відповідальність 11.20 
за:

організацію виконання рішень Загальних 11.20.1 
Зборів.

організацію і достовірність відображення 11.20.2 
в бухгалтерському обліку Товариства 
результатів його господарської 
діяльності, своєчасне подання річного 
звіту та іншої звітності.

підготовку необхідних звітних матеріалів 11.20.3 
про діяльність Товариства в звітному 
періоді та пропозицій щодо планів 
Товариства, які направляються 
Загальним Зборам на затвердження й 
узгодження у встановленому порядку.

зберігання протоколів засідань органів 
Товариства, установчих та внутрішніх 
документів Товариства.

організацію військового обліку та 
мобілізаційну підготовку громадян 
України.

дотримання та реалізацію Товариством 
вимог антикорупційного законодавства.

Повноваження члена Правління 
припиняються достроково у разі:

складання повноважень за його 
особистою заявою;

визнання його судом недієздатним або 
безвісно відсутнім;

припинення його повноважень за 
рішенням Загальних Зборів;

його смерті.

зиЬгімзіопз, апй епзиге оЬ зетпсе ої 
шогкегз’ гідМІз диагапІеей Ьу ІМе Іашз оп 
ІаЬоиг заїеІу;

11.19.24 регїогт оІМег йиІіез песеззагу їог ІМе 
їасіІіІаІіоп ої ІМе Сотрапу’з погтаІ 
орегаІіопз іп ассогйапсе шіІМ ІМе Іаш апй 
ІМе іпІегпаІ роІісіез апй гедиІаІіопз ої ІМе 
Сотрапу.

ТМе СМаігрегзоп ої ІМе ЕхесиІіуе Воагй 
зМаІІ Ье гезропзіЬІе їог:

огдапізаІіоп ої ітрІетепІаІіоп ої ІМе 
гезоІиІіопз ої ІМе СепегаІ МееІіпд.

огдапізаІіоп апй геІіаЬіІіІу ої Ьизіпезз 
гезиІІз геїІесІей іп ІМе ассоипІіпд гесогйз 
ої ІМе Сотрапу, Ііте Іу  зиЬтіззіоп ої ІМе 
аппиаІ герогІ апй оІМег герогІз.

ргерагаІіоп ої ІМе гедиігей герогІз оп ІМе 
асІмІіез ої ІМе Сотрапу йигіпд ІМе 
герогІіпд регіой апй ргорозаІз гедагйіпд 
рІапз ої ІМе Сотрапу, шМісМ зМаІІ Ье зепІ 
Іо ІМе СепегаІ МееІіпд їог арргоуаІ апй 
адгеетепІ іп ассогйапсе шіІМ ІМе 
езІаЬІізМей ргосейиге.

11.20.4 зІогаде ої ІМе тіпиІез ої тееІіпдз ої ІМе 
Сотрапу’з Ьойіез, сопзІіІиепІ апй іпІегпаІ 
йоситепІз ої ІМе Сотрапу.

11.20.5 огдапізаІіоп ої ІМе тіІіІагу гесогй кееріпд 
апй тоЬіІізаІіоп Ігаіпіпд ої ІМе сіІігепз ої 
Укгаіпе.

11.20.6 сотрІіапсе шіІМ апй ітрІетепІаІіоп ої ІМе 
гедиігетепІз ої апІі-соггирІіоп Іашз Ьу ІМе 
Сотрапу.

11.21 ТМе аиІМогіІіез ої те тЬ е г ої ІМе ЕхесиІіуе 
Воагй зМаІІ ІегтіпаІе іп сазе ої:

11.21.1 гезідпаІіоп Ьу Міз/Мег регзопаІ аррІісаІіоп;

11.21.2 гесодпіІіоп ої Міт/Мег ІедаІІу іпсотреІепІ 
ог тіззіпд Ьу ІМе соигІ йесізіоп;

11.21.3 ІегтіпаІіоп ироп йесізіоп ої ІМе СепегаІ 
МееІіпд;

11.21.4 Міз/Мег йеаІМ.
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12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13

13.1

13.2

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 12

Фінансовий рік Товариства співпадає з 12.1 
календарним.

Товариство веде бухгалтерський та 12.2 
статистичний облік, складає і подає 
статистичну інформацію та інші дані 
відповідно до законодавства, 
бухгалтерських стандартів та внутрішніх 
документів Групи Нафтогаз, які 
затверджені (схвалені) Загальними 
Зборами.

Достовірність та повнота річної 12.3 
фінансової звітності Товариства 
підтверджуються аудитором
(аудиторською фірмою).

Відповідальність за організацію 12.4 
бухгалтерського обліку та достовірність 
відображених в звітності даних 
покладено на Голову Правління 
Товариства та головного бухгалтера 
Товариства.

Оподаткування результатів 12.5
господарської діяльності Товариства 
здійснюється згідно з законодавством.

Фінансові результати діяльності 12.6 
Товариства визначаються на підставі 
річного звіту, який затверджується 
Загальними Зборами.

ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 13 
ТОВАРИСТВА

Перевірка фінансово-господарської 13.1 
діяльності Товариства здійснюється 
фінансовим контролером
(контролерами), службою внутрішнього 
аудиту Групи Нафтогаз та незалежним 
(зовнішнім) аудитором в порядку, 
встановленому Статутом, внутрішніми 
документами Товариства, рішеннями 
Загальних Зборів та законодавством.

Фінансовий контролер (контролери) та 13.2 
служба внутрішнього аудиту Групи 
Нафтогаз проводять щорічні (за 
результатами фінансового року) та 
спеціальні перевірки фінансово-

АССоиіЧТІІЧО АИй КЕРоКТІІМО

ТМе їіпапсіаі уеаг ої іМе Сотрапу зМаіі 
соіпсійе шііМ іМе саіепйаг уеаг.

ТМе Сотрапу зМаіі таіпіаіп ііз ассоипііпд 
апй зіаіізіісаі гесогйз; ргераге апй зиЬтіі 
зіаіізіісаі іпїогтаііоп апй оіМег йаіа іп 
ассогйапсе шііМ іМе іаш, ассоипііпд 
зіапйагйз апй іпіегпаі йоситепіз ої іМе 
Иаїіодаг Сгоир, аз арргоуей Ьу іМе 
Сепегаі Мееііпд.

ТМе геііаЬііііу апй іпіедгііу ої іМе 
Сотрапу’з аппиаі їіпапсіаі зіаіетепіз 
зМаіі Ье сегііїіей Ьу ап аийііог (аийіііпд 
їігт).

ТМе СМаігрегзоп ої іМе Ехесиііуе Воагй 
апй СМіеї Ассоипіапі аге ііаЬіе їог 
огдапізіпд ассоипііпд апй ассигасу ої йаіа 
геїіесіей іМегеіп.

ТМе гезиііз ої Ьизіпезз асімііез ої іМе 
Сотрапу зМаіі Ье іахей іп ассогйапсе шііМ 
іМе іаш.

Ріпапсіаі гезиііз ої іМе Сотрапу зМаіі Ье 
йеіегтіпей Ьазей оп іМе аппиаі герогі 
арргоуей Ьу іМе Сепегаі Мееііпд.

КЕVIЕМ, СоїЧТКоЬ АМй АШйІТ оР ТНЕ 
СоМРАІМУ

Аийіі апй геуіеш ої іМе Сотрапу’з Ьизіпезз 
асімііез зМаіі Ье саггіей оиі Ьу їіпапсіаі 
сопігоііег (сопігоііегз), іМе іпіегпаі аийіі 
зеїмсе ої іМе Иаїіодаг Сгоир апй 
іпйерепйепі (ехіегпаі) аийііог ассогйіпд іо 
іМе ргосейигез езіаЬіізМей Ьу іМе СМагіег, 
іпіегпаі йоситепіз, йесізіопз ої іМе Сепегаі 
Мееііпд апй іМе іаш.

Ріпапсіаі сопігоііег (сопігоііегз) апй іпіегпаі 
аийіі зегуісе ої іМе Иаїіодаг Сгоир зМаіі 
саггу оиі аппиаі (ироп гезиііз ої а їіпапсіаі 
уеаг) апй зресіаі геуіешз ої іМе Сотрапу’з 
Ьизіпезз асімііез, апй аізо сопйисі
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господарської діяльності Товариства, а 
також здійснюють постійний моніторинг 
діяльності Товариства у порядку, 
передбаченому внутрішніми
документами Товариства, які 
затверджуються Загальними Зборами. 
Фінансовий контролер (контролери) та 
служба внутрішнього аудиту Групи 
Нафтогаз встановлюють вимоги (щодо 
форми та змісту) надання звітності 
Товариством, яка є основою для 
постійного моніторингу його діяльності.

13.3 Річна фінансова звітність Товариства 13.3 
підлягає обов'язковій перевірці 
незалежним (зовнішнім) аудитором.

13.4 Спеціальна перевірка фінансово- 13.4 
господарської діяльності Товариства 
може проводитися незалежним 
(зовнішнім) аудитором на вимогу та за 
рахунок акціонера Товариства не 
частіше двох разів протягом 
календарного року. Загальні Збори 
можуть ухвалити рішення про 
відшкодування витрат акціонера на таку 
перевірку.

13.5 Товариство зобов'язане протягом 10 днів 13.5 
з дати отримання запиту акціонера про 
спеціальну перевірку незалежним 
(зовнішнім) аудитором забезпечити 
аудитору можливість проведення 
перевірки. У зазначений строк Правління
має надати акціонеру відповідь з 
інформацією щодо дати початку 
аудиторської перевірки.

13.6 Незалежним (зовнішнім) аудитором не 13.6 
може бути афілійована особа 
Товариства, афілійована особа 
посадової особи Товариства, особа, яка 
надає консультаційні послуги 
Товариству.

13.7 Фінансовий контролер (контролери), 13.7 
служба внутрішнього аудиту Групи 
Нафтогаз та незалежний (зовнішній) 
аудитор мають право отримувати за 
їхнім запитом від посадових осіб та 
працівників Товариства бухгалтерські, 
фінансові та інші документи та 
інформацію. Посадові особи та

регтапепі топііогіпд ої іИе Сотрапу’з 
асімііез аз ргоуійей Ьу іИе іпіегпаі 
йоситепіз ої іИе Сотрапу арргоуей Ьу іИе 
Сепегаі Мееііпд. ТИе їіпапсіаі сопігоііег 
(сопігоііегз) апй іИе іпіегпаі аийіі зегуісе ої 
іИе ИаПодаг Сгоир зИаіі зеі іИе герогііпд 
гедиігетепіз (їогт- апй сопіепіз-шізе) їог 
іИе Сотрапу аз а Ьазіз їог опдоіпд 
топііогіпд ої ііз регїогтапсе.

Аппиаі їіпапсіаі зіаіетепіз ої іИе Сотрапу 
аге зиЬіесі іо тапйаіогу аийіі Ьу ап 
іпйерепйепі (ехіегпаі) аийііог.

Зресіаі аийіі ої Ьизіпезз асімііез ої іИе 
Сотрапу та у  Ье сопйисіей Ьу ап 
іпйерепйепі (ехіегпаі) аийііог аі іИе гедиезі 
апй ехрепзе ої іИе зИагеИоійег ої іИе 
Сотрапу поі тоге іИап ішісе а саіепйаг 
уеаг. ТИе Сепегаі Мееііпд та у  йесійе іо 
геітЬигзе іИе созіз ої зисИ аийіі іо іИе 
зИагеИоійег.

М И іп  10 йауз ироп іИе йаіе ої гесеірі ої 
іИе зИагеИоійег’з гедиезі їог іИе зресіаі 
аийіі Ьу ап іпйерепйепі (ехіегпаі) аийііог, 
іИе Сотрапу зИаіі ргосиге іИаі іИе аийііог 
та у  саггу оиі зисИ ап аийіі. йигіпд іИіз іегт  
іИе Ехесиііуе Воагй Иаз іо діуе іИе 
зИагеИоійег ап апзшег сопіаіпіпд 
іпїогтаііоп оп іИе соттепсетеп і йаіе ої 
іИе аийіі.

Ио аїїіііаіе ої іИе Сотрапу, аїїіііаіе ої ап 
оїїісег ої іИе Сотрапу, ог а регзоп ргоуійіпд 
сопзиііапсу зегуісез іо іИе Сотрапу тау  
Ье ап іпйерепйепі аийііог.

Ріпапсіаі сопігоііег (сопігоііегз), іпіегпаі 
аийіі зегуісе ої іИе Иаїіодаг Сгоир апй 
іпйерепйепі (ехіегпаі) аийііог аге епііііей іо 
оЬіаіп, ироп іИеіг гедиезі, їгот оїїісегз апй 
етріоуеез ої іИе Сотрапу ассоипііпд, 
їіпапсіаі апй оіИег йоситепіз апй 
іпїогтаііоп. Оїїісегз апй етріоуеез ої іИе 
Сотрапу ти зі ргоуійе іо їіпапсіаі сопігоііег
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працівники Товариства зобов'язані 
забезпечити доступ фінансового 
контролера (контролерів), служби 
внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та 
незалежного (зовнішнього) аудитора до 
всіх документів, необхідних для 
перевірки результатів фінансово- 
господарської діяльності Товариства.

13.8 До перевірок фінансово-господарської 13.8 
діяльності Товариства можуть 
залучатися фахівці та експерти (у тому 
числі аудитори), визначені Загальними 
зборами.

13.9 Перевірка фінансово-господарської 13.9 
діяльності Товариства також може 
здійснюватися ревізійною комісією 
(ревізором), у разі обрання її 
Загальними Зборами. До ревізійної 
комісії (ревізора), голови та її членів 
застосовуються всі норми Статуту, що 
стосуються фінансового контролера 
(контролерів), та служби внутрішнього 
аудиту Групи Нафтогаз.

13.10 Акціонеру забезпечується можливість 13.10 
ознайомлюватись з будь-якими 
бухгалтерськими та фінансовими 
документами Товариства. Товариство 
зобов'язане надавати Акціонеру на його 
письмову вимогу щоквартальні та річні 
фінансові звіти, в тому числі баланс 
Товариства та розрахунок прибутків та 
збитків, протягом 3 (трьох) робочих днів
після отримання Товариством 
відповідної вимоги.

14 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 14
14.1 Трудовий колектив Товариства 14.1 

становлять усі працівники, які своєю 
працею беруть участь в його діяльності
на підставі трудового договору 
(контракту, угоди).

14.2 Умови організації та оплати праці членів 14.2 
трудового колективу Товариства, а також
їх соціального захисту визначаються 
відповідно до законодавства.

14.3 Трудовий колектив розглядає та схвалює 14.3 
проект колективного договору, 
заслуховує інформацію про його 
виконання, бере участь у визначенні 
заходів матеріального і морального

(сопІгоІІегз), іпІегпаІ аийіІ зеїмсе ої ІМе 
ИаПодаг Сгоир ассезз Іо аІІ ІМе йоситепІз 
песеззагу Іо геуіеш ог аийіІ ІМе гезиІІз ої 
Ьизіпезз асІмІіез ої ІМе Сотрапу.

АийіІз/геуіешз ої ІМе Сотрапу’з асІмІіез 
та у  Ье сопйисІей шіІМ іпуоІуетепІ ої ІМе 
зресіаІізІз апй ехрегІз (іпсІийіпд аийіІогз) 
аз йеІегтіпей Ьу ІМе СепегаІ МееІіпд.

ТМе аийіІ ої Ьизіпезз асІмІіез ої ІМе 
Сотрапу та у  аІзо Ье саггіей оиІ Ьу ІМе 
аийіІ соттіззіоп (іпІегпаІ аийіІог), ії ІМе 
ІаІІег із еІесІей Ьу ІМе СепегаІ МееІіпд. АІІ 
ргоуізіопз ої ІМіз СМагІег геІаІіпд Іо їіпапсіаІ 
сопІгоІІег (сопІгоІІегз), ІМе іпІегпаІ аийіІ 
зеїмсе ої ІМе ИаПодаг Сгоир зМаІІ аррІу Іо 
ІМе аийіІ соттіззіоп (іпІегпаІ аийіІог), іІз 
Меай апй тетЬегз.

Апу ассоипІіпд гесогйз ог їіпапсіаІ 
йоситепІз ої ІМе Сотрапу зМаІІ Ье тайе  
ауаіІаЬІе їог геуіеш Ьу ІМе ЗМагеМоІйег. 
ТМе Сотрапу зМаІІ їигпізМ Іо ІМе 
ЗМагеМоІйег, аІ іІз шгіІІеп гедиезІ, диагІегіу 
їіпапсіаІ герогІз, іпсІийіпд іІз ЬаІапсе зМееІ 
апй ргоїіІз апй Іозз ассоипІ, аз шеІІ аз іІз 
аппиаІ їіпапсіаІ герогІз іпсІийіпд ІМе 
ЬаІапсе зМееІ апй ІМе ргоїіІз апй Іозз 
ассоипІ, шіІМіп ІМгее (3) Ьизіпезз йауз 
аїІег гесеірІ Ьу ІМе Сотрапу ої ІМе 
ЗМагеМоІйег'з гедиезІ.

ЬДВОШК СОЬЬЕСТМЕ 
ТМе ІаЬоиг соІІесІіуе ої ІМе Сотрапу зМаІІ 
сотргізе аІІ етрІоуеез шМо сопІгіЬиІе ІМеіг 
ІаЬоиг Іо Сотрапу’з асІмІіез оп ІМе Ьазіз 
ої ІМе етрІоутепІ адгеетепІ (сопІгасІ).

ЕтрІоутепІ сопйіІіопз, гетипегаІіоп апй 
зосіаІ ргоІесІіоп Іегтз ої ІМе ІаЬоиг 
соІІесІіуе зМаІІ Ье йеїіпей ассогйіпд Іо ІМе 
Іашз.

ТМе ІаЬоиг соІІесІіуе зМаІІ сопзійег апй 
арргоуе ІМе соІІесІіуе адгеетепІ, сопзійег 
ІМе іпїогтаІіоп оп іІз ітрІетепІаІіоп, Іаке 
рагІ іп йеїіпіпд таІегіаІ апй тогаІ іпсепІіуез 
їог ргойисІіуе шогк апй
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14.4

14.5

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

15.3

15.4

15.5

стимулювання високопродуктивної 
праці, заохочення винахідництва і 
раціоналізаторської діяльності.

Повноваження трудового колективу 
реалізуються шляхом прийняття рішень 
на загальних зборах (конференціях) 
трудового колективу.

Повноваження трудового колективу 
реалізуються загальними зборами 
(конференцією) трудового колективу та 
їх виборним органом, який формується 
відповідно до законодавства. У 
взаємовідносинах з Товариством права 
та інтереси трудового колективу 
представляє представник
профспілкового органу або іншого 
уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний 
договір від імені трудового колективу.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Товариство припиняється:

за рішенням Загальних Зборів; або

на підставі рішення суду, що вступило у 
законну силу.

Товариство припиняється в результаті 
передання всього свого майна, прав та 
обов’язків іншим підприємницьким 
товариствам -  правонаступникам 
(шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або в результаті 
ліквідації.

Припинення Товариства здійснюється 
комісією з припинення, призначеною 
Загальними Зборами, а у випадках 
припинення діяльності Товариства за 
рішенням суду -  комісією з припинення, 
що призначається судом.

З дати призначення комісії з припинення 
до неї переходять повноваження 
виконавчого органу по управлінню 
справами Товариства.

Комісія з припинення вживає усіх 
можливих заходів щодо виявлення 
дебіторів та кредиторів Товариства і

епсоигаде іпуепііуе апй іппоуаііуе 
асімііез.

14.4 ТМе аиіМогіііез ої іМе іаЬоиг соііесііуе зМаіі 
Ье їиіїіііей іМгоидМ йесізіопз ої іМе депегаі 
тееііпд (сопїегепсе) ої іМе іаЬоиг 
соііесііуе.

14.5 ТМе рошегз ої іМе іаЬоиг соііесііуе зМаіі Ье 
ехегсізей Ьу іМе депегаі тееііпд 
(сопїегепсе) ої іМе іаЬоиг соііесііуе апй ііз 
еіесіей Ьойу шМісМ із їогтей іп ассогйапсе 
шііМ іМе іедізіаііоп ої Укгаіпе. Іп іМе 
геіаііопз шііМ іМе Сотрапу, іМе гідМіз апй 
іпіегезіз ої іМе іаЬоиг соііесііуе зМаіі Ье 
гергезепіей Ьу іМе гергезепіаііуе ої іМе 
ігайе ипіоп Ьойу ог оіМег Ьойу аиіМогізей Ьу 
іМе іаЬоиг соііесііуе іМаі Маз зідпей іМе 
соііесііуе адгеетепі оп ЬеМаії ої іМе іаЬоиг 
соііесііуе.

15 ТЕКМІМАТЮМ оР ТНЕ СоМРАМУ

15.1 ТМе Сотрапу зМаіі Ье іегтіпаіей:

15.1.1 ії зо йесійей Ьу іМе Сепегаі Мееііпд; ог

15.1.2 ригзиапі іо іМе їіпаі соигі огйег.

15.2 ТМе Сотрапу зМаіі Ье іегтіпаіей аз а 
гезиіі ої іМе ігапзїег ої аіі ііз ргорегіу, гідМіз 
апй оЬіідаііопз іо оіМег Ьизіпезз епііііез, 
ііз іедаі зиссеззогз (Ьу шау ої тегдег, 
асдиізіііоп, зріп о ї, ігапзїогтаііоп), ог аз а 
гезиіі ої іідиійаііоп.

15.3 ТМе Сотрапу зМаіі Ье іегтіпаіей Ьу а 
іегтіпаііоп соттіззіоп арроіпіей Ьу іМе 
Сепегаі Мееііпд, ог Ьу а іегтіпаііоп 
соттіззіоп арроіпіей Ьу а соигі, ії іМе 
Сотрапу із іегтіпаіей ассогйіпд іо а соигі 
йесізіоп.

15.4 ТМе Тегтіпаііоп Соттіззіоп зМаіі аззите  
іМе аиіМогіііез ої Ехесиііуе Воагй іо 
тападе іМе Сотрапу аз ої іМе йаіе ої ііз 
арроіпітепі.

15.5 ТМе Тегтіпаііоп Соттіззіоп зМаіі іаке аіі 
геазопаЬіе теазигез іо ійепііїу іМе йеЬіогз 
апй сгейііогз ої іМе Сотрапу, таке
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забезпечує проведення розрахунків з 
ям и.

15.6 Задоволення вимог кредиторів 
•доводиться у порядку, встановленому 
законодавством.

15.7 Будь-які кошти або інше майно, що 
залишилися після задоволення вимог 
кредиторів, розподіляються між 
акціонерами пропорційно кількості акцій, 
що їм належать. Майно, що було 
передано акціонерами Товариству у 
користування, повертається їм у 
натуральній формі без будь-якої 
винагороди.

15.8 Припинення Товариства вважається 
завершеним з моменту державної 
реєстрації припинення.

16 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 
ТОВАРИСТВА

16.1 Рішення про внесення змін до статуту є 
виключною компетенцією Загальних 
Зборів. Зміни до статуту оформляються 
викладенням статуту у новій редакції, 
викладаються письмово та підписуються 
акціонерами, уповноважена ними 
особами.

16.2 Зміни до статуту Товариства набирають 
чинності з дня їх державної реєстрації.

зейіетепіз чл/іїИ ІЬет.

15.6 Апу сіаітз ої ІЇіе сгесіііогз зїіаІІ Ье заіізїіесі 
ассогсііпд Іо ІЬе ргосесіиге езІаЬІізЬесІ Ьу 
Іа\лл

15.7 Апу їипсіз ог оІЬег ргореііу гетаіпіпд ироп 
заіізїасііоп ої ІЬе сгесіііогз' сіаітз зЬаІІ Ье 
сІізІгіЬиІесІ Іо ІЬе зІіагеЬоІсІегз рго гаїа Іо 
ІЬе питЬег ої ІЬеіг зЬагез. ТЬе ргореііу 
\л /іі іс і і  Ьаз Ьееп ІгапзїеггесІ Ьу ІЬе 
зЬагеЬоІсІегз Іо Ше Сотрапу їог изе зЬаІІ 
Ье геіигпесі Іо зисЬ ЗЬагеЬоІсІегз іп кіпсі 
апсі и/іііюиі апу сотрепзаііоп.

15.8 ТЬе Іегтіпаїіоп ої іііе Сотрапу зЬаІІ Ье 
сіеетесі сотріеіесі аз ої Іґіе сіаіе ої зіаіе 
гедізїгаїіоп оїіїїе їегтіпаїіоп.

16 АМЕМйМЕІМТЗ ТО ТНЕ СНАКТЕК ОР 
ТНЕ СОМРАМУ

16.1 Кезоіиііоп Іо атепсі ІЬе СЬагїег із мїЬіп 
Ніе ехсіизіуе аиНіогШез ої ІЬе (Зепегаї 
Мееііпд. Атепсітепіз іо ІЬе СЬагїег зЬаІІ 
Ье тасіе Ьу \/уау ої гезіаіетепі ої ІИІз 
СЬагїег іп жгіїіпд апсі зЬаІІ Ье зідпесі Ьу 
зіпагеїчоїсіегз, ІЬеіг аиШогіїесІ регзопз.

16.2 Атепсітепіз Іо ЇІііз Сііагїег зЬаІІ Ьесоте 
еїїесїіуе їгот ЇІіе сіаіе о!" ІЬе зіаіе 
гедізігаїіоп оїзисН атепсітепіз.

Від акціонера Оп ЬеЬаІЇ ої ІМе зЬагеЬоШег

Голова правління
Публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»

А. Коболєв

СЕО ої РиЬііс иоіпі З іоск Сотрапу  
“ №ііопаІ иоіпІ-Зіоск Сотрапу 
“ МаПодаг ої ІІкгаіпе”

А. КоЬоІуеу

Переклад цього документу з українські мови на англійську мову здійснено мною, перекладачем 
Кучерук Ольгою Петрівною
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-їв, Україна, двадцять шостого вересня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, 

засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного акціонерного товариства 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія 
Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову 

зроблено перекладачем, Кучерук Ольгою Петрівною, справжність підпису якої засвідчую.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено. 

Зареєстровано в реєстрі за №№ 4303
Стягйут^яЙлати війповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».
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