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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1 ОЕМЕНАІ. РНОМЗІОИЗ

1.1 Цей статут регулює діяльність 
Акціонерного товариства 
"Укрспецтрансгаз" ("Товариство"), що 
було створене внаслідок реорганізації 
шляхом перетворення в акціонерне 
товариство державного підприємства -  
Фірми по закупівлі, транспортуванню і 
реалізації зрідженого газу "Укртрансгаз1’ 
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 Нафтогаз у 
значенні цього терміну, наданому у 
п. 1.6. Статуту. Інтереси Товариства 
співпадають з інтересами Національної 
акціонерної компанії "Нафтогаз України" 
як єдиного акціонера та корпоративного 
центру Групи Нафтогаз, що діє в 
інтересах всієї Групи 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 («загальні збори»),

1.3 Повне найменування Товариства:

1.3.1 українською мовою:

Акціонерне товариство
"Укрспецтрансгаз";

1.3.2 англійською мовою:

^ іп і Зіоск Сотрапу

1.1 ТЬіз СЬагІег гедиіаіез ІЬе асііуіііез о! »іоіпІ 
Зіоск Сотрапу Іікгзресігапздаг (ІЬе 
"Сотрапу"), и/ЬісЬ із езІаЬІІзґіесі аз а 
гезиіі оі Ігапзіогтаїіоп іпіо а іоіпі зіоск 
сотрапу оі Іііе Зіаіе Епіііу -  Рігт оп 
ригсНазе, Ігапзтіззіоп апсі заіе ої 
Ік}иісіаІесі даз "Іікгігапздаг" ригзиапі Іо 
іНе Огсіег оі ІМе Ргезісіепі оі икгаіпе аз о і 
25 РеЬгиагу 1998 N0.151/98 "Оп 
Неогдапізаііоп ої іНе ОіІ апсі баз сотріех 
оі икгаіпе", Незоіиііоп оі іИе СаЬіпеї оі 
Міпізіегз оі Укгаіпе аз оі 25 Мау 1998 
N0.747 "Оп езІаЬІізНтепІ оі іНе N81^81 
.Іоіпі-Зіоск Сотрапу 'ШНодаг оі икгаіпе" 
апсі Огсіег оі іИе Зіаіе СоттіКее оп ОІІ, 
Саз апсі ОіІ-Пеїіпіпд Іпсіизігу оі ІІкгаіпе аз 
о! 18 Аидизі 1998 N0.186 "Оп 
езІаЬІізНтепі оі 8 ^ С  Іікгзресігапздаг" 
апсі із а ІедаІ зиссеззог Ю аІІ ііз ргорегіу 
апсі поп-ргорегіу гідИіз апсі оЬІІдаїіопз.

1.2 ТНе Сотрапу із а раїї о 1 ІЬе №Ііодаг 
Сзгоир аз сіеііпесі іп сіаизе 1.6 ЬегеоІ. 
Іпіегезіз оі іИе Сотрапу соіпсісіе \лмІЬ ІЬе 
іпіегезіз оі N31^81 ^Іоіпі-Зіоск Сотрапу 
'ШКодаг о( ІІкгаіпе" аз ііз зоїе 
зИагеИоІсІег апсі согрогаїе сепіег оі ІЬе 
N31^82 (Згоир асііпд іп ІЬе іпіегезіз оі 
іИе \л/ЬоІе N 81^82 Огоир. РіпапсіаІ 
зіаіетепіз оі ІЬе Сотрапу зИаІІ Ье 
іпсіисіесі іпіо сопзоіісіаіесі ііпапсіаі 
зіаіетепіз о! Іґіе N8 (^ 8 2  Сгоир. Іпіегпаї 
сіоситепіз оі ІИе N8 1^ 8 2  Сгоир аге 
Ьіпсііпд 1ог ІЬе Сотрапу ироп іЬеіг 
арргоуаі Ьу ІЬе СепегаІ ЗЬагеЬоІсіегз 
Мееііпд оі ІЬе Сотрапу (ІЬе СепегаІ 
Мееііпд).

1.3 РиІІ пате оі ІЬе Сотрапу:

1.3.1 іп ІЬе ІІкгаіпіап Іапдиаде зИаІІ Ье:

Акціонерне товариство
“Укрспецтрансгаз";

1.3.2 іп іНе ЕпдІізЬ Іапдиаде зЬаІІ Ье:

иоіпі Зіоск Сотрапу
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ІІкгзресігапздаг; Укгзресігапздаг;

1.3.3 російською мовою:

Акционерное общество
"Укрспецтрансгаз";

1.4 Скорочене найменування Товариства:

1.4.1 українською мовою:

АТ "Укрспецтрансгаз";

1.4.2 англійською мовою:

^ С  ІЛазресІгапедаг;

1.4.3 російською мовою:

А О 11 Укрспецгрансгаз".

1.5 Товариства не здійснювало публічну 
пропозицію власних акцій і, відповідно, 
за типом є приватним акціонерним 
товариством.

1.6 У цьому Статуті Товариства («Статут») 
нижченаведені терміни вживаються в 
такому значенні:

1.6.1. Група Нафтогаз -  означає Товариство, 
Національну акціонерну компанію 
«Нафтогаз України» та:

юридичних осіб, інформацію щодо 
фінансового становища, результатів 
діяльності та руху грошових коштів яких 
Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» згідно з чинним 
законодавством і міжнародними 
стандартами фінансової звітності 
повинна включити до консолідованої 
річної фінансової звітності (за поточний 
рік); та

1.3.3 іп (Не Ииззіап Іапдиаде зЬаІІ Ье:

Акционерное общество
"Укрспецтрансгаз";

1.4 АЬЬгеуіа(есі п ате  оі ІЬе Сотрапу:

1.4.1 іп ІЬе ІЛааіпіап Іапдиаде зЬаІІ Ье:

АТ "Укрспецтрансгаз";

1.4.2 іп ІЬе ЕпдІізЬ Іапдиаде зЬаІІ Ье:

иЗС Іікгзресігапздаг;

1.4.3 іп ІЬе Низзіап Іапдиаде зЬаІІ Ье:

АО "Укрспецтрансгаз".

1.5 ТЬе Сотрапу Ьаз по( тасіе риЬІіс оііегіпдз 
оі і(5 о\мп зЬагез апсі, ассогсііпдіу, і(з Іуре 
із а ргіуаіе іоіпі-зіоск сотрапу.

1.6 Іп (Ьіз СЬагІег оі ІЬе Сотрапу (ІНе 
“СЬагіег”) ІЬе Ьеіом (егтз Ьауе ІЬе 
іоііом/іпд теапіпд:

1.6.1. № Пода2  Сгоир -  зЬаІІ теап  (Ье Сотрапу, 
МаііопаІ ^ іп І-З іоск Сотрапу "ІЧаіІодаг оі 
ІІкгаіпе" апсі:

ІедаІ епііііез \л/Ьозе ііпапсіаі сопсііііоп, 
регіогтапсе апсі сазЬ ііожз зЬаІІ Ье сіізсіозесі 
Ьу (Не №(іопаІ иоіпІ-Зіоск Сотрапу "ІЧаііодаг
оі ІІкгаіпе" іп сопзоіісіаіесі аппиаі ііпапсіаі 
зіаіетепіз (іог (Ье сиггеп» уеаг) іп Ііпе \л/і(Ь 
аррІісаЬІе Іа\л/з апсі (Не Іп(егпа(іопаІ РіпапсіаІ 
Яерогііпд Зіапсіагсіз; апсі
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1.6.2 .

1.6.3

юридичних осіб, єдиним засновником, 
акціонером (учасником) яких є 
Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» або контрольний 
пакет акцій яких належить Національній 
акціонерній компанії «Нафтогаз України» 
(частка Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» у 
статутному капіталі яких становить 50 
або більше відсотків), якщо інформацію 
щодо фінансового становища, 
результатів діяльності та руху грошових 
коштів таких юридичних осіб 
Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» згідно з чинним 
законодавством і міжнародними 
стандартами фінансової звітності не 
повинна включити до консолідованої 
річної фінансової звітності (за поточний 
рік).

Правочин -  означає один або декілька 1 
правочинів (серію правочинів), що 
укладаються протягом одного 
календарного року щодо одного 
предмету (або пов’язаних предметів) з 
тим самим контрагентом (або 
контрагентами, які є афілійованими 
особами у розумінні Закону України 
«Про акціонерні товариства») або 
односторонній правочин, а також 
правочин про внесення змін та/або 
доповнень до такого правочину щодо 
предмету, ціни, порядку розрахунків, 
припинення (розірвання) або 
продовження терміну дії такого 
правочину, зокрема, але не 
обмежуючись: додаткова угода/договір, 
специфікація, тощо.

Не вважається «серією правочинів» 
декілька правочинів, що укладаються 
протягом одного календарного року і 
предметом яких є купівля, продаж, 
постачання та/або транспортування 
природного газу та нафти, та додаткові 
угоди/договори, специфікації, тощо до 
таких правочинів.

Значний правочин означає правочин 1 
(крім правочину з розміщення

ІедаІ епііііез іп \л/ИісЬ ІЬе Маїіопаї иоіпІ-Зіоск 
Сотрапу "Маїїодаг оі икгаіпе" із ІНе зоїе 
Іоипсіег (зЬагеНоІсіег, рагіісірапі) ог а 
сопігоіііпд з^агеИоІсіег (ІЬе МаііопаІ ^Іоіпі- 
Зіоск Сотрапу "Маїїодаг о! икгаіпе" о\лтз 
поі Ієзз іИап 50 рег сепі оі ІИе зИаге саріїаі), ІІ 
ІіпапсіаІ сопсііііоп, регіогтапсе апсі сазЬ ІІомз
оі еисИ ІедаІ епііііез зЬаІІ поі Ье сіізсіозесі Ьу 
ІИе МаііопаІ іІоіпІ-Зіоск Сотрапу "Маїїодаг оі 
икгаіпе" іп сопзоіісіаіесі аппиаі ІіпапсіаІ 
зіаіетепіз (Іог ІЬе сиггепі уеаг) іп Ііпе \міІЬ 
аррІісаЬІе Іамз апсі ІЬе Іпіегпаїіопаї РіпапсіаІ 
Рерогііпд Зіапсіагсіз.

.6.2. Тгапзасііоп -  зЬаІІ теап  опе ог зеуегаї 
ігапзасііопз (зегіез оі Ігапзасііопз) епіегесі 
іпіо \л/ІІЬіп опе саіепсіаг уеаг оп опе зиЬіесІ 
(ог геїаіесі зиЬіесІз) міІЬ опе апсі ІІіе з а те  
соипіеграгіу (ог соипіеграгііез \л/ИісЬ аге 
аіііііаіез ууііЬіп ІЬе теапіпд оі ІЬе 1_ам оі 
икгаіпе Оп І̂оіпі Зіоск Сотрапіез), ог а 
ипііаіегаї Ігапзасііоп, аз \л/еІІ аз а Ігапзасііоп 
оп атепсііпд зисЬ ігапзасііоп іп Іе гтз  оі ііз 
зи^есі, ргісе, раутепі ргосесіиге, Іегтіпаїіоп 
(сапсеїіаііоп) ог ехіепзіоп оі зисЬ а 
Ігапзасііоп, іпсіисііпд Ьиі поі Іітіїес) іо: 
асШіопаІ адгеетепі, зресіїісаііоп, еіс.

ЗеуегаІ Ігапзасііопз сопсіисіесі \л/ііЬіп опе 
саіепсіаг уеаг апсі геїаіесі Іо ІЬе ригсЬазе, 
заіе, зирріу апсі/ог Ігапзтіззіоп оі паїигаї даз 
апсі оіі, апй асісііііопаї адгеетепіз, 
зресіїісаііопз, еіс. іо зисЬ Ігапзасііопз зЬаІІ 
поі Ье сіеетесі а “зегіез оі Ігапзасііопз".

,6.3. Маієгіаі ігапзасііоп -  зґіаІІ теап  а 
ігапзасііоп (ехсері Іог Ігапзасііоп оп ріасетепі
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Товариством власних акцій), ринкова 
вартість майна (робіт, послуг), що є його 
предметом, дорівнює або перевищує 10 
(десять) відсотків сукупної вартості 
активів Товариства за даними останньої 
річної фінансової звітності,
підтвердженої аудитором.
Інші терміни, які вживаються в цьому 
Статуті, вживаються у значеннях, 
наведених у Законі України «Про 
акціонерні товариства», Законі України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Законі України «Про 
ринок природного газу» та інших законах 
та нормативно-правових актах, вимоги 
яких застосовуються до Товариства.

2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою 
приватного права за законодавством 
України та набуло прав юридичної особи
з дати його державної реєстрації.

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

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

2.4 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 права іноземної держави.

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

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

о? оууп зНагез), іі ІНе тагке ї уаіие оі ІНе 
ргорегіу (\люгкз, зеп/ісез) соуєгєсі Ьу зисН 
Ігапзасііоп еяиаіз Іо ог із іп ехсезз оі [10] рег 
сепі о( ІНе Іоіаі аззеїз аз геЯесіесІ іп іМе Іаіезі 
аппиаі ІіпапсіаІ зіаіетепіз оі ІЬе Сотрапу  
сопїігтесі Ьу аисіііогз.

ОІНег Іе гтз  изесі іп ІНІз СНагїег зНаІІ Науе ІНе 
теапіпд зресіїіесі іп ІНе І_аш оі ІІкгаіпе Оп 
^ іп і  Зіоск Сотрапіез, ІНе Ьа\л/ оі ІІкгаіпе Оп 
Ассоипііпд апсі РіпапсіаІ Нерогііпд іп ІІкгаіпе, 
ІНе І_а\л/ оі ІІкгаіпе Оп №ІигаІ Оаз Магкеї, апсі 
оІНег І а т  апсі гедиіаіогу іпзігитепіз 
аррІісаЬІе Іо ІНе Сотрапу.

2 І-БОЛІ. ЗТАТІІЗ ОР ТНЕ СОМРАИУ

2.1 ТНе Сотрапу із а ІедаІ епіііу оі ргіуаіе 
Іаад ипсіег ІНе Іа\л/з оі ІІкгаіпе апсі Наз 
асдиігесі ІНе гідНІз оі а ІедаІ епіііу зіпсе 
ІНе сіаіе оі ііз зіаіе гедізігаїіоп.

2.2 ТНе Сотрапу зНаІІ орегаїе аз а (иііу 
іпсіерепсіепі Ьизіпезз іп ассогсіапсе \л/іІИ 
ІНе Іам апсі ІНіз СНагІег.

2.3 ТНе Сотрапу зНаІІ Науе а зерагаїе 
Ьаіапсе зНееІ, сиггепі апсі оІНег Ьапк 
ассоипіз, зеаіз апсі з іатрз сопіаіпіпд ііз 
п ате , ІеИегНеасі Іогтз апсі оІНег аПгіЬиіез 
оі а ІедаІ епіііу.

2.4 ТНе Сотрапу Наз ІНе іпіеііесіиаі ргорегіу 
гідНі іо а Ігасіетагк (ргосіисі апсі зеп/ісе 
тагк) гедізіегесі аз езіаЬІІзНесі Ьу ІНе Іамз 
о? Укгаіпе, апсі ІІ гедиігесі -  аізо аз 
езіаЬІІзНесі Ьу ІНе ргсл/ізіопз оі 
іпіегпаїіопаї апсі/ог (огеідп Іа\л/.

2.5 ТНе Сотрапу зНаІІ Науе ІНе гідНі Іо 
ас^иі^е ргорегіу апсі поп-ргорегіу гідНІз оп 
ііз о\л/п ЬеНаІІ, Іо ипсіегіаке оЬІідаїіопз, 
апсі Іо асі аз рІаіпШ ог сіеїепсіапі іп соигі, 
іпсіисііпд іп агЬіІгаІіоп соиП, апсі епіег іпіо 
зеШ етепІ адгеетепіз.

2.6 ТНе Сотрапу та у  епіег іпіо апу 
Ігапзасііоп поі ргоНіЬІІесі ипсіег ІНе Іа\лл
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2.7 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.

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

З МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства є 
досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку від 
провадження господарської діяльності, а 
також для підвищення рівня
енергетичної безпеки держави, 
задоволення потреб внутрішніх та 
іноземних споживачів у відповідних 
послугах у безпечний, надійний та 
економний спосіб.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

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

3.2.2 закупівля, реалізація і зберігання 
скраплених газів;

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

3.2.4 організація та виконання всіх видів ремонтів 
газових цистерн, будівель, споруд, 
механічного енергетичного устаткування, 
засобів зв'язку, автоматики і контрольно- 
вимірювальних приладів;

3.2.5 реалізація продовольчих і непродовольчих 
товарів, паливно-мастильних та інших

2.7 ТНе Сотрапу зНаІІ Науе ІНе гідН( Іо 
Є5ІаЬІІзН зиЬгісІіагіез, ЬгапсНез апсі 
гергезепїаііуе огїісез ЬоіН іп ІІкгаіпе апсі 
аЬгоасІ, апсі Іо рагіісіраіе іп Ьизіпезз 
аззосіаііопз, ргоїеззіопаї аззосіаііопз, 
ипіопз, оІНег огдапізаііопз апсі 
аззосіаііопз.

2.8 Іпіегїегепсе о! риЬІіс ог ІосаІ зеїї- 
доуегптепі аиІНогіІіез іпіо ІНе Сотрапу’з 
асІІУІІу із по! аІІо\л/есІ, ехсерї Іог {Не сазез 
ехргеззіу ет/ізадесі Ьу ІНе Іа\л/з оі 
ІІкгаіпе.

З РІЖ РОЗЕ А Ш  ВІІЗІІМЕ55 О РТНЕ  
СОМРАМУ

3.1 ТНе ригрозе о? ІНе Сотрапу’з орегаїіопз 
зНаІІ Ье Іо асНіеуе есопотіс апсі зосіаі гезиііз 
апсі та ке  ргоМ іго т сопсіисііпд соттегсіаі 
асімііез, аз жеІІ аз іпсгеазіпд ІНе ієуєі о? 
зіаіе епегду зесигіїу, сіеііуегіпд геїеуапі 
зеп/ісез Іо сіотезііс апсі іпіетаїіопаї 
сизіотегз іп а за(е, геІіаЬІе апсі созі-еїїесііуе 
таппег.

3.2 ТНе Ьизіпеззез о( ІНе Сотрапу зНаІІ Ье:

3.2.1 Ігапєрогіаііоп о і ЦиеїіесІ дазез апсі ІідНі 
НусІгосагЬопз (о сопзитегз іп ІІкгаіпе апсі 
аЬгоасІ;

3.2.2 ригсНазе, заіе апсі зіогаде о{ Ііриеїіесі дазез;

3.2.3 ргоуізіоп ої геІіаЬІе апсі за(е орегаїіоп о! 
зресіаі даз гаіігоасі Іапк-сагз, Ьиіїсііпдз, 
зігисіигез о( ргосіисііоп апсі поп-ргосіисііоп 
(асіїіііез, ІесНпоІодісаІ апсі епегду ериіртепі, 
уеНісІез апсі тесНіпагу;

3.2.4 огдапігаїіоп апсі регіогтапсе о( аіі Іурез оі 
гераігз оі даз Іапкз, Ьиіїсііпдз, зїгисіигез, 
тесНапісаІ роу/ег едиіртепі, соттипісаііоп
іасіїіііез, аиіотаііоп апсі сопігої апсі 
теазигіпд іпзігитепіз;

3.2.5 геаіігаїіоп оі іоосі апсі поп-їоосі ргосіисіз, ІиеІ 
апсі ІиЬгісапІз апсі оІНег таїегіаіз,
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матеріалів, організація громадського 
харчування;

3.2.6 перевезення пасажирів і вантажів власним 
або орендованим залізничним та 
автомобільним транспортами;

3.2.7 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;

3.2.8 виконання зварювальних робіт;

3.2.9 виконання ремонтних і 
пусконалагоджувальних робіт в котельнях;

3.2.10 розробка проектно-кошторисної 
документації;

3.2.11 здійснення торгових операцій по придбанню 
та реалізації газового обладнання, запасних 
частин та інших товарів;

3.2.12 виконання функцій замовника по 
будівництву та проектуванню об’єктів 
цивільного та соціально-побутового 
призначення;

3.2.13 укладання угод генерального підряду при 
будівництві житлових, нежитлових об'єктів 
та об'єктів соціально-побутового 
призначення, організація та проведення 
тендерних торгів між виконавцями робіт;

3.2.14 впровадження нових технологій, включаючи 
заходи по захисту навколишнього 
середовища;

3.2.15 розробка і практичне здійснення спільних із 
закордонними інвесторами проектів і 
комерційних ініціатив;

3.2.16 розробка техніко-економічних обґрунтувань 
розміщення капіталовкладень українськими 
та зарубіжними інвесторами;

3.2.17 посередницькі послуги в галузі транспорту;

3.2.18 посередницькі, агентські, комісійні послуги 
під час купівлі-продажу продукції різного 
призначення;

огдапігаїіоп оїсаіегіпд;

3.2.6 саггіаде о і раззепдегз апсі сагдо Ьу о\л/п ог 
ІеазесІ гаіі\л/ау апсі гпоіог Ігапзрогі;

3.2.7 регіогтапсе о? даз Нагагсіоиз жогкз апсі 
\лгогкє іп ііге апсі ехріозіоп Нагагсі гопез, 
зіогаде апсі орегаїіоп о! суііпсіегз апсі оІНег 
сопіаіпегз м ій  сотргеззесі, ^иегїесі, 
ехріозіуе дазез, \л/огкзНор едиіртепі, еіесігіс 
Іооіз, еіесігіс \лгеісііпд Ігапзіогтегз, еіс., 
орегаїіоп оі ІесНпоІодісаІ уєН іс ієз;

3.2.8 регіогтапсе оі \л/еІс!іпд \л/огкз;

3.2.9 регіогтапсе оі гераіг апсі зіагі-ир \л/огкз аі 
Ьоііег Ноизез;

3.2.Ю сіеуеіортепі оі сіезідп езіітаїез;

3.2.11 Ігасіе орегаїіопз Іог ІНе ригсНаве апсі заіе о? 
даз ериіртепі, зраге рагіз апсі оІНег доосіз;

3.2.12 регіогтіпд ІНе іипсііопз оі ІНе сизіотег {ог 
ІНе сопзігисііоп апсі сіезідп оі сіу іі апсі зосіаі 
іасіїіііез;

3.2.13 сопсіизіоп оі депегаї сопігасі сіеаіз іп ІНе 
сопзігисііоп оі гезісіепііаі, поп-гезісіепііаі 
оЬ]'есІз апб оЬіесіз оі зосіаі апсі сіотезііс 
ригрозез, огдапігаїіоп апсі Ноісііпд оі Іепсіег 
Ьісіз Ьеііл/ееп регіогтегз оїмогкз;

3.2.14 іпігосіисііоп оі пе\л/ ІесНпоІодіез, іпсіисііпд 
епуігоптепіаі ргоіесііоп теазигез;

3.2.15 сіеуеіортепі апсі ргасіісаі ітріетепіаііоп оі 
Іоіпі ргоіесіз \л/іІН іогеідп іп у є з іо гз  апсі 
соттегсіа і іпіііаііуез;

3.2.16 сіеуеіортепі о? ІесНпісаІ іеазіЬіІііу зіисііез іог 
ІНе ріасетепі оі іпуезітепіз Ьу Іікгаіпіап апсі 
іогеідп іп у є з іо гз ;

3.2.17 іпіегтесііагу 5еп/ісез іп ІНе ііеН оі ігапзрогі;

3.2.18 іпіегтесііагу, адепсу, соттіззіоп  зеп/ісез 
сіигіпд ІНе заіе апсі ригсНазе оі ргосіисіз оі 
уагіоиз ригрозез;
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3.2.19 виконання усіх видів комерційних операцій 
(включаючи оптову, роздрібну та комісійну 
торгівлю), здійснення експорту і імпорту 
товарів та послуг відповідно до чинного 
законодавства України;

3.2.20 виконання будівельних і ремонтно- 
реставраційних робіт;

3.2.21 збирання та переробка вторинної сировини 
та відходів виробництва;

3.2.22 організація та проведення виставок, 
семінарів, конференцій, виставок-лродажу 
та аукціонів;

3.2.23 виконання робіт з заправлення та реалізації 
балонів зрідженого газу населенню;

3.2.24 використання, експлуатація засобів 
криптографічного захисту інформації та 
криптосистем;

3.2.25 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);

3.2.26 надання послуг з внутрішніх перевезень 
пасажирів автобусами та з внутрішніх 
перевезень вантажів вантажними 
автомобілями, причепами та 
напівпричепами;

3.2.27 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;

3.2.28 надання послуг з зберігання, переливу та 
переробки вуглеводневої сировини;

3.2.29 інші види діяльності, що не заборонені 
законодавством.

3.3 Види діяльності, що вимагають 
отримання ліцензії, спеціального 
дозволу чи іншого документу 
дозвільного характеру, здійснюються

3.2.19 регіогтапсе оі аІІ Іурез о І соттегсіаі 
Ігапзасііопз (іпсіисііпд и/ЬоІезаІе, геїаіі апсі 
соттіззіоп  Ігасіе), ехрогі апсі ітрогі оі доосіз 
апсі зеп/ісез іп ассогсіапсе \л/ііИ Іііе сиггепі 
Іедізіаііоп оі ІІкгаіпе;

3.2.20 регіогтапсе оі сопзігисііоп апсі гераіг апсі 
гезіогаїіоп ууогкз;

3.2.21 соїіесііоп апсі ргосеззіпд оі зесопсіагу га\л/ 
таїегіаіз апсі мазіе ргосіисіз;

3.2.22 огдапігаїіоп апсі сопсіисііпд оі ехЬіЬіІіопз, 
ветіпагз, сопіегепсез, Ігасіе ехЬіЬіІіопз апсі 
аисііопз;

3.2.23 регіогтапсе оі геїиеііпд апсі заіез оі Іідиеііесі 
даз суііпсіегз Іо ІЬе рориіаііоп;

3.2.24 изе, орегаїіоп оі сгурІодгарЬіс іпіогтаїіоп 
зесигіїу апсі сгуріозузіетз;

3.2.25 регіогтапсе оі \л/огке геїаіесі Іо ІЬе 
асяиізіїіоп, Ігапзрогіаііоп, зіогаде апсі геїеазе 
оі сЬетісаІз геїаіесі Іо ргесигзогз (асеїіс 
апЬусігісіе, асеїопе, роїаззіит регтапдапаїе, 
зиііигіс асісі, ЬусігосЬІогіс асісі, Іоіиепе, 
рЬепуІасеїіс асісі, апсі оІЬегз);

3.2.26 ргоуізіоп оі зеїл/ісез Іог ІЬе іпіегпаї саггіаде оі 
раззепдегз Ьу Ьизез апсі Іог ІЬе сіотезііс 
сагдо Ігапзрогіаііоп Ьу Ігискз, Ігаііегз апсі
зетіїгаііегз;

3.2.27 орегаїіоп апсі регіогтапсе оі гераіг, зіагі-ир 
апсі асііизітепі «огкз оі еяиіртепі оі 
ІесЬпоІодісаІ сотргеззог, Іо\л/-ІетрегаІиге, 
аЬеогрІіоп, гесіііісаііоп, геоіііе апсі оІЬег 
сігуіпд ІасіІІІіез, ргерагаїіоп апсі ргосеззіпд оі 
даз, даз сопсіепзаіе, оіі апсі оіі Ьііитеп;

3.2.28 ргоуізіоп оі зеп/ісез оп зіогаде, Ігапзіег апсі 
ргосеззіпд оі ЬусІгосагЬоп га\л/ таїегіаіз;

3.2.29 оІЬег асІМііез поі ргоЬіЬІІесі Ьу Іамз.

3.3 ТЬе Сотрапу саггіез оиі Іурез оі асімііез 
гедиігіпд а Іісепзе, зресіаі регтії ог оІЬег 
регтіИіпд сіоситепі ироп оЬіаіпіпд а 
соггезропсііпд Іісепзе, зресіаі регтії ог
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Товариством після отримання 
відповідних ліцензії, спеціального 
дозволу, іншого документу дозвільного 
характеру.

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

законодавством.

3.5 Товариство здійснює необхідні заходи 
щодо збереження державної та 
комерційної таємниці.

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

4 МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

4.1 Майно Товариства складається з 
основних засобів, обігових коштів, акцій 
(часток) у статутному (складеному) 
капіталі господарських товариств, а 
також інших активів, відображених у 
балансі Товариства. Товариство має 
право володіти, користуватись та 
розпоряджатися майном, що належить 
йому на праві власності, відповідно до 
та з урахуванням обмежень, 
встановлених законодавством, статутом 
та внутрішніми документами 
Товариства.

4.2 Майно Т ов ар иств а  формується за 
рахунок:

4.2.1 майна, переданого засновниками;

4.2.2 кредитних та запозичених коштів;

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

4.2.4 доходів, отриманих у результаті 
здійснення господарської діяльності;

4.2.5 дивідендів за акціями та 
корпоративними правами, які належать 

Товариству;

4.2.6 коштів, майнових і немайнових прав,

оІНег регтіШпд сіоситепі.

3.4 ТНе Сотрапу зНаІІ епдаде іп Іогеідп 
есопотіс асііуіііез іп ассогсіапсе «ІІН ІНе 
ригрозе апсі ууііНіп ІНе зсоре оі ііз 

Ьизіпезз, іп сотрііапсе міїїі ІНе Іауу.

3.5 ТНе Сотрапу Іакез песеззагу теазигез 
іо кеер 5іаіе апсі ігасіе зесгеїє.

3.6 ТНе Сотрапу та у  епдаде іп апу оІНег 
іурез о! асіМііез ІНаї аге поі ргоНіЬііесІ Ьу 
ІНе Іа«.

4 р в о р є н т у  а ш  и д в іи т у  о р  т н е  
СОМРАИУ. МАТЕПІАІ. ТПАИЗАСТЮ КЗ.

4.1 ТНе ргорегіу о! ІНе Сотрапу зНаІІ 
сотргізе ііхесі аззеїз, ууогкіпд саріїаі, 
зНагез іп Ьизіпезз сотрапіез, аз жеІІ аз 
оІНег уаІиаЬІез сагпесі іп ІНе Сотрапу'з 
Ьоокз. ТНе Сотрапу та у  омп, изе апсі 
гіізрозе оі ІНе ргорегіу, \«НісМ із о«песі Ьу 
ІНе Сотрапу, ассогсііпд Іо апсі зиЬіесІ Іо 
Іітііаііопз езіаЬІІзНесі Ьу Іаїл/, ІНіз СНагІег 
апсі іп іетаї сіоситепіз оі ІНе Сотрапу.

і .2 т і іс  с о тр ап уз  ргорегіу ЗНаІІ Ье Іогтесі 
Ьу:

4.2.1 апу ргорегіу сопІгіЬиІесі Ьу ІНе Іоипсіег;

4.2.2 Іоапз апсі Ьогго\л/іпдз;

4.2.3 ргосіисіз апсі ргорегіу ргосіисесі апсі 
сгеаіесі (асяиігесі) Ьу ІНе Сотрапу іп ІНе 
соигзе оі ііз Ьизіпезз орегаїіопз;

4.2.4 геуепиез депегаїесі Іго т  ІНе Сотрапу’з
Ьизіпезз;

4.2.5 сімсіепсіз сіізІгіЬиіесі іо іНе Сотрапу оп 
зНагез апсі согрогаїе гідНІз;

4.2.6 сазН, ЇПЇЄГЄ5І8 апсі гідНіе, еесигіїіез, апсі
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цінних паперів, іншого майна, що 
надходять як оплата за акції;

4.2.7 доходів, отриманих від реалізації цінних 
паперів;

4.2.8 надходжень за результатами 
провадження господарської діяльності 
юридичними особами, акціонером 
(засновником, учасником, власником) 
яких є Товариство;

4.2.9 іншого майна, набутого на законних 4.2.9 
підставах.

4.3 Товариство має використовувати 4.3 
державне майно 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.

4.4 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.

4.5 Товариство несе відповідальність за 4.5 
своїми зобов’язаннями згідно з законами
У кра їни  вс ім  н а л е ж н и м  й ом у  м айном , 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.

4.6 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.

оіЬег аззеїз сопїгіЬиІес! аз раутепі (ог ІЬе 
зЬагез;

4.2.7 ргосеесіз Іго т  ІНе заіе ої зесигіїіез;

4.2.8 геуепиез депегаїесі (гот ІІіе Ьизіпезз 
сопсіисіесі Ьу ІедаІ епііііез мНеге ІЬе 
Сотрапу із зНагеЬоІсІег (їоипсіег, 
рагіісірапі, о\л/пег); апсі

апу оШег ргорегіу сіиіу ас^иі^есI.

ТЬе Сотрапу зНаІІ изе зіаіе-омпесі 
ргорегіу іп ассогсіапсе \мііН іЬе !а\л/. 
Ргорегіу ІНаї із зіаіе-оуупегі апсі ргоуісіегі 
Іо ІИе Сотрапу (ог изе, есопотіс 
тапад етеп і ог асітіпізігаїіоп зИаІІ Ье 
іпсіисіесі іпіо іНе Сотрапу'з аззеїз. Зіаіе- 
омпесі ргорегіу та у  Ье \л/гіпеп огї ог 
Ігапзіеггесі ассогсііпд № Іа\лл

Сотрапу'з ргорегіу т а у  Ье ріейдесі (ог 
тогідадесі) аз а зесигіїу їог ІИе оЬІІдаїіопз 
іпсиггесі Ьу ІНе Сотрапу, іпсіисііпд апу 
Ьоггоміпдз (Іоапз), ипіезз оіЬєпа/ійє 
зресіїіесі іп ІІіе Іа\л/ ог ІИів Сйагіег.

ТЬе Сотрапу із ІіаЬІе їог ііз оЬІІдаїіопз іп 
ассогсіапсе ууііН ІНе Іаюз оі ІІкгаіпе \л/ІЇН 
аіі іЬе ргорегіу іі о«пз апсі іПаї та у  Ье 
(огесіозесі оп іп ІНе таппег езІаЬІізНесі Ьу 
Іауу. ТНе Сотрапу’з ргорегіу т а у  Ье 
їогесіозесі оп опіу іп сазез апсі іп ІНе 
таппег ргоуісіесі Іог Ьу ІНе Іа\мз о{ 
ІІкгаіпе.

ТНе ЗНагеНоІсіегз зНаІІ поі Ье ІіаЬІе \ог ІНе 
Сотрапу'5 оЬІІдаїіопз, апсі єЬаІІ Ьеаг ІНе 
гізк о? Іозз аз а гезиіі оі ІНе Сотрапу'з 
орегаїіопз \л/ІІНіп ІНе уаіие о( іНеіг 
гейресііуе ЗНагез, ТНе ЗґіагеИоІсіегз \л/Ио 
Иауе поі раісі їИе ІиІІ ргісе (ог ІНе ЗНагез 
зНаІІ Ье ІіаЬІе к>г ІНе Сотрапу'з 
оЬІІдаїіопз \л/Шп ІИе оиїзіапсііпд уаіие о і 
ІНеіг гезресііуе ЗНагез.
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4.7 Товариство не відповідає за 
зобов'язаннями акціонерів. До 
Товариства та його органів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення 
акціонерами протиправних дій, крім 
випадків, визначених законом.

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

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

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

4.11 Якщо правочин є серісю правочинів і 
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.

5 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал Товариства становить 
82 680 992 (вісімдесят два мільйони 
шістсот вісімдесят тисяч дев’ятсот 
дев'яносто дві) гривні 00 копійок.

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

4.7 ТНе Сотрапу із поі ІіаЬІе їог зНагеНоІсіегз’ 
оЬІІдаїіопз. N0  репаїїіез гезігісііпд ІНе 
гідНіз о\ ІНе Сотрапу апсі ііз Ьосііез т а у  
Ье аррііесі Іо ІН ет іп сазе ої зНагеНоІсіегз’ 
ЇІІедаі асііопз, ехсер! їог ІНе сазез 
езіаЬІізІїесІ Ьу Іа\л/.

4.8 ТНе Сотрапу із по! ІіаЬІе їог оЬІІдаїіопз оі 
ІНе зіаіе, апсі ІНе зіаіе із поі ІіаЬІе Іог 
оЬІідаїіопз ої ІНе Сотрапу.

4.9 N0  репаїїіез гезігісііпд ІНе гідНіз оі 
зНагеНоІсіегз т а у  арріу Ю ІН ет іп сазе оі 
іііедаї асііопз о? ІНе Сотрапу ог оІНег 
зНагеНоІсіегз.

4.10 ТНе сіесізіопз \л/ііґі гезресі № епіегіпд іпіо 
Ігапзасііопз Ьу ІНе Сотрапу зНаІІ Ье 
тасіе Ьу ІНе аиіНогізесі Ьосіу оі ІНе 
Сотрапу аз ргоуісіесі Негеіп сіерепсііпд оп 
ІНе зиЬіесІ та їїе г ог атоипі оі ІНе 
Ігапзасііоп.

4.11 І! (Не Ігапзасііоп із а зегіез о( Ігапзасііопз 
апсі аз а гезиіі о і а сопіетріаіесі 
Ігапзасііоп Іго т  ІЬіз зегіез ІНе Іоіаі 
атоипі оі ІНе Тгапзасііоп геасНез ІНе 
іНгезНоІсі, ууНісН геяиігез а сіесізіоп оі ІНе 
геїеуапі Ьосіу оі ІНе Сотрапу, ІНе геїеуапі 
Ьосіу ої (Не Сотрапу зНаІІ сіесісіе ироп 
епіегіпд іпіо зисН Ігапзасііоп аз а гезиіі оі 
мНісН ІНе ІНгезНоІсі муоиісі Ье геасНесі апсі 
еасН оі ІНе ІоІІо\л/іпд Ігапзасііоп оі ІНе 
зегіез.

5 5НАВЕ САРІТАІ. ОР ТНЕ СОМРАГ^У

5.1 Т'Не зНаге саріїаі ої ІНе Сотрапу атоипіз Іо 
еідНіу 1\лга тіїїіоп зіх Нипсігесі еідНіу п 
іНоизапсі піпе Нипсігесі піпеїу 1\лю Нгуупіаз 
(ІІАН 82,680,992).

5.2 Сотрапу'з зНаге саріїаі зНаІІ Ье сімсіесі іпіо 
іНгее Нипсігесі ІНІгІутіІІіоп з є у є п  Нипсігесі 
Іжепіу ІНгее ІНоизапсі піпе Нипсігесі зіхіу еідНІ 
(330,723,968) гедізіегесі с о тто п  зНагез, 
еасН Науіпд а раг уаіие оі 0,25) Нг\л/піаз. АІІ 
зНагез аге їиІІу раісі, ІНе зНаге саріїаі І8 
ІогтесІ.
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сформовано.

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

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

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

5.3

Статутний
збільшений
номінальної

капітал
шляхом
вартості

розміщення додаткових акцій існуючої 
номінальної вартості.

Статутний 
збільшений 
внесків або 
Товариства.

5.4

може бути 
підвищення

акцій або

5.5

капітал може бути 
із залученням додаткових 

за рахунок прибутку

5.6

Статутний капітал може бути зменшений 5.7 
шляхом зменшення номінальної 
вартості акцій або анулювання раніше 
викуплених Товариством акцій та 
зменшення їх загальної кількості.

ТНе Сотрапу тау, Ьу гезоіиііоп о( ІНе 
СепегаІ ЗНагеНоІсіегз Мееііпд, іпсгеазе ог 
гесіисе ІНе атоипі ої ііз зНаге саріїаі іп 
ассогсіапсе \л/і(Н {Не Іа\м.

Апу гезоіиііоп {о іпсгеазе ог Іо гесіисе ІНе 
ЄНаге СаріїаІ зНаІІ Ье арргоуей Ьу (Не 
СепегаІ ЗНагеНоІсІегз Мееііпд.

ЗНаге сарі{аІ т а у  Ье іпсгеазесі Ьу ууау 
оі іпсгеазе оі {Не потіпаї уаіие ої (Не 
ехіз(іпд зНагез ог оНегіпд ог рІасетеп{ о( 
пе\л/ зНагез а( (Не сиггеп( потіпаї уаіие.

ЗНаге СаріїаІ т а у  Ье іпсгеазесі (НгоидН 
асісііііопаї сопІгіЬиІіопз ог оиі о( (Не ргоШз 
о( {Не Сотрапу.

ЗНаге саріїаі т а у  Ье гесіисесі Ьу \л/ау ої 
гесІис(іоп оі (Не потіпаї уаіие о( (Не 
ехізііпд ЗНагез ог сапсеїіаііоп ої {Не 
зНагез аігеасіу гейеетесі Ьу ІНе Сотрапу, 
апсі гегіисСгап о( (Не (ОІаІ питЬег о( 
єНагез.

6 АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ
ТОВАРИСТВА

6.1 Акції Товариства існують у 
бездокументарній формі.

6.2 Товариство здійснює розміщення 
простих іменних акцій в порядку, 
встановленому законодавством. Для 
цілей цього Статуту всі акції Товариства 
вважаються голосуючими.

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

6 ЄНАИЕ5 АГШ ОТНЕИ 5ЕСІІН ІТІЕ5 ОР
ТНЕ СОІУІРАМУ

6.1 ЗНагез о( (Не Сотрапу зНаІІ ехізі іп ап 
ипсегШіесІ (еіес(гопіс) Іогт.

6.2 ТНе Сотрапу зНаІІ оіїег ог ріасе со тто п  
гедізіегегі зНагез аз ргоуігіесі іог іп 
аррІісаЬІе Іамз. Рог (Не ригрозез о( ІНіз 
СНаПег аІІ Сотрапу’з зНагез аге сіеетесі
уо(іпд.

II (Не Сотрапу огїегз апу пе\л/ зНагез, (Не 
сопзісіега(іоп (ог зисН пе\« зНагез зНаІІ Ье 
раісі іп сазН ог, і( зо адгеесі ироп Ье(\л/ееп 
(Не Сотрапу апсі (Не іпуезіог, соп(гіЬи(есІ 
іп (Не Іо гт о( іп(егез(з ог гідНІз Науіпд 
топе(агу уаіие (оІНег (Нап ЬеЬ( еяиі(у 
зесигіїіез ізєиєсі Ьу (Не ригсНазег, апсі ЬІІІз 
оі ехсНапде), ог о(Нег ргорегіу.

\/аІиа(іоп ої (Не іп(егез(5, гідН(з Науіпд 
топеїагу уаіие, зесигіїіез, ог о(Нег
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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 
відповідно до законодавства та рішення 
загальних зборів акціонерів.

6.8 Кожному акціонеру обов’язково 6.8 
надається переважне право на 
придбання акцій додаткової емісії у 
процесі їх розміщення пропорційно 
частці належних йому акцій у загальній 
кількості акцій (крім випадку прийняття 
загальними зборами акціонерів рішення
про невикористання такого права), як 
передбачено законодавством.

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

6.10 Акціонери не мають переважного права 6.10 
на придбання акцій Товариства, які 
пропонуються їх власником до продажу 
третій особі у порядку, встановленому 
законодавством з урахуванням 
спеціальних вимог закону щодо 
заборони продажу або відчуження акцій 
третім особам.

ргореііу соп(гіЬи(есі аз сопзісіегаїіоп (ог 
ІНе зНагез зНаІІ Ье арргоуесі Ьу ІНе 
бепегаї ЗНагеНоІсіегз Мееііпд.

Апу ЗНагез зНаІІ Ье раісі (ог іп (иІІ Ьеїоге 
арргоуаі о! ІНе ріасетепі гезиііз, ипіезз
оІНепд/ізе ересі(іес) іп ІНе Іа\лл

І? зо гєзоіуєсі Ьу ІНе бепегаї Мееііпд 
(ехсері (ог сазез з(іриІа(есі Ьу Іа\м), ІНе 
Сотрапу т а у  геригсНазе/гесІеет зНагез 
(гот ІНе зНагеНоІсіегз, зиЬіесІ Іо ІНе 
сопзепі о( (Не Ноісіегз о( зисН зНагез. ТНІз 
гідні зНаІІ Ье ехегсізесі аз гезо^есі Ьу (Не 
СепегаІ ЗНагеНоІсіегз Мееііпд іп 
ассогсіапсе №ІІН ІНе Іа\лг.

Іп ІНе єуєпіз аз ргоуйесі (ог іп (Не Іа«, (Не 
Сотрапу зНаІІ Ье геяиігесі (о Ьиу-ои( (Не 
зНагез (гот (Не зНагеНоІсіегз зо 
геяиезііпд. \/аІиаІіоп апсі Ьиу-оиІ о( (Не 
зНаге5 зНаІІ Ье сопсіисіей іп ассогсіапсе 
міІН ІНе Іа\л/ апсі ІНе гезоіиііоп о( ІНе 
бепегаї ЗНагеНоІсіегз Мееііпд.

ЕасН зНагеНоІсіег зНаІІ оЬІІдаїогу Науе ІНе 
рге-етрііуе гідН( оуєг апу пеж зНагез, рго 
га(а (о і(з зНаге іп (Не зНаге саріїаі (ипіезз 
ІНе СепегаІ ЗНагеНоІсіегз Мееііпд гє зо іу єз  

оп поп-изе о( зисН гідН(), іп ассогсіапсе 
мін ІНе Іа\л/.

ТНе Сотрапу т а у  ріасе Ьопсіз, іззие 
рготіззогу по(ез, апсі регіогт о(Нег 
зесигіїіез Ігапзасііопз іп ІНе таппег 
езІаЬІІзНесІ Ьу ІНе Іам.

ЗНагеНоІсіегз зНаІІ Науе ІНе гідНІ о( (ігзі 
геїизаі (ог ригсНазе о( ІНе Сотрапу'з 
зНагез о((егесІ Ьу ІНеіг о\л/пег Іо апу ІНігсі 
рагііез зиЬіесі іо зресіаі геяиігетепіз о( 
(Не Іа\л/ ргоНіЬі(іпд заіе ог аІіепа(іоп о( 
зНагез (о (НігсІ рагііез.
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7 АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 7 ЗНАПЕНОЮЕНЗ ОР ТНЕ СОМРАМУ

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

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

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

7.2.2 отримувати інформацію про діяльність 7.2.2 
Товариства;

7.2.3 отримувати частину прибутку 7.2.3 
Товариства в вигляді дивідендів;

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

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

7.3 Акціонер зобов’язаний: 7.3

7.3.1 дотримуватися статуту, внутрішніх 7.3.1 
документів Товариства;

7.3.2 виконувати рішення загальних зборів; 7.3.2

7.3.3 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;

7.3.4 не розголошувати комерційну таємницю 7.3.4 
та конфіденційну інформацію про 
діяльність Товариства;

7.3.5 НЄ використовувати ДЛЯ Отримання 7.3.5 
конкурентних переваг інформацію, 
надану Товариством на вимогу 
Акціонера;

7.3.6 нести інші обов'язки, визначені статутом 7.3.6

ТНе Сотрапу’з їоипсіег апсі зоїе 
ЗНагеНоІсІег із ІЧаїіопаї ^іпІ-З їоск  
Сотрапу ‘Ш ІІо д аг ої ІІкгаіпе”, 
ісіепігїісаііоп сосіе 20077720 (ІНе 
“ЗИагеЬоІсІег”).

ЕасН зНаге зНаІІ епііііе ІНе ЗИагеИоІсІег Іо 
еяиаі атоипі ої (Не гідНіз, іпсіисііпд ІНе
гідНІ Іо:

рагіісіраіе іп ІНе тапад етеп і о( ІНе 
Сотрапу, іпсіисііпд Ьу арроіпітепі ої 
тетЬ егз  о 1 (Не Сотрапу'з Ьосііез;

оЬІаіп іпїогтаїіоп регіаіпіпд Іо ІНе 
Сотрапу'з аїїаігз;

гє с є іу є  а рогііоп о! ІНе Сотрапу'з ргоШз 
іп ІНе їо гт  ої сііуісієпсіз;

Ье сіізІгіЬиІесі, іп ІНе є у є п і о( ІНе 
Сотрапу'з Іідиісіаїіоп, а рогііоп оі ІНе 
Сотрапу’з аззеїз апсі/ог ІНе уаіие оі зисН
аззеїз;

Науе зисН оІИег гідНіз аз ргоуісіесі (ог іп 
ІНіз СНагіег апсі/ог ІНе іа\лл

ТНе ЗНагеНоІсІег зНаІІ:

сотріу мііН ІНіз СНагіег, апсі ІНе 
Сотрапу'з іпіегпаї сіоситепіз;

ІиІІіІ ІНе гезоіиііопз о< ІНе ОепегаІ 
Мееііпд;

регїогт ІНеіг оЬІІдаїіопз омесі Іо ІНе 
Сотрапу, іп рагіісиїаг геїаіесі Іо ргорегіу 
сопІгіЬиІіопз, рау Іог ІНе зНагез іп ІНе 
атоипіз апсі оп ІНе Іе гтз  апсі сопгііііопз 
аз гециігесі Ьу !ато апсі ІНіз СНагіег;

поі сіізсіозе апу соттегсіаі зесгеїз ог 
сопіісіепііаі іпіогтаїіоп аЬоиІ ІНе 
Сотрапу’з аІТаігз; апсі

поі изе іпїогтаїіоп ргоуісіесі Ьу ІНе 
Сотрапу іо ІНе ЗНагеНоІсІег Іог оЬІаіпіпд 
сотреііііуе асіуапіаде;

регіогт зисН оіНег Оиііез аз геяиігесі Ьу
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та законодавством.

7.4 Товариство забезпечує Акціонеру доступ 
до документів Товариства відповідно до 
вимог законодавства та надання 
документів та інформації про діяльність 
Товариства у відповідності зі статутом та 
рішеннями загальних зборів акціонерів 
Товариства. 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.

8 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА
ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

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

8.2 Чистий прибуток, отриманий від всіх 
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.

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

8.4 Для покриття збитків у Товаристві 
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

ІНіз СИагіег апсі ІНе Іа\лл

7.4 ТНе Сотрапу зНаІІ діуе ассезз Іо ІНе 
ЗНагеНоІсІег іо {Не сіоситепіз о! ІНе Сотрапу 
ассогсііпд Іо ІНе гециігетепіз о( ІНе геїеуапі 
Іедізіаііоп апсі ргоуісіе Іо {Не ЗНагеНоІсІег 
сіоситепіз апсі іп(огта(іоп оп {Не Сотрапу'з 
асііуііу ассогсііпд {о (Ніз СИагіег апсі гезоіиііоп 
оі ІНе СепегаІ ЗНагеНоІсіегз Мееііпд о( {Не 
Сотрапу. А{ {Не геяиезі о( {Не ЗНагеНоІсІег, 
ІНе Сотрапу зНаІІ (игпізН {Не гедиез(есі 
іпіогтаїіоп аз зооп аз роззіЬІе, Ьи{ іп апу 
єуєпі поі Іаіег {Нап №І(Ніп {Нгее (3) Ьизіпезз 
сіауз а((ег гесемпд ІНе гезресііуе гедиез( о{ 
ІНе ЗНагеНоІсІег.

8 РПОСЕОЧНЕ РОН РНОРІТ
ОІ5ТЯІВІҐПОМ АМР Ю 58  СОУЕНАСЕ.
0 ІУ Ю Е Ш 5

8.1 ТНе Сотрапу'з рго(і( зНаІІ Ье сіе{егтіпесі 
оп ІНо Ьазіз о( {Не (іпапсіаі з{а{етеп{е о( 
ІНе сотрапу аз сопїігтесі Ьу ап аисМог.

8.2 N61 ргоїіі гесеіуесі {гот аІІ асїіуіііез іп 
ассогсіапсе \л/і{Н {Не Сотрапу’з ІіпапсіаІ 
з{аІетеп{з зНаІІ гетаіп а{ {Не сіізрозаі о( 
(Не Сотрапу, \л/ИісП зНаІІ сІе(егтіпе ІНе 
\л/ауз о{ изе (Негеої а{ і{з зоїе сіізсге{іоп 
ассогсііпд {о ІНіз СНагІег апсі {Не Іа\/у, 
Ьазесі оп ІНе гезоіиііоп оі {Не СепегаІ 
ЗНагеНоІсіегз Мее(іпд.

8.3 ТНе ргосесіиге {ог {Не сііз{гіЬи{іоп о{ ргоїііз 
апсі соуегіпд Іоззез о{ {Не Сотрапу аге 
сіеіегтіпесі Ьу {Не вепегаї ЗНагеНоІсіегз 
Мее(іпд іп ассогсіапсе \л/і(Н (Не Іа\л/ апсі 
(Ніз СНаїІег. ТНе Ехеси(іуе Воагсі зНаІІ 
ргорозе (Не ргосесіиге (ог апсі те(Носіз о і 
(Не сііз(гіЬи(іоп о( ргоіііз ог соуегіпд Іоззез 
Ьазесі оп (Не гєуіє\л/ о( (Не Сотрапу’з 
ас(іуі(іез іп (Не герогііпд уеаг апсі і(з 
ргозресіз.

8.4 ТНе Сотрапу зНаІІ езОЬІІзН гезегуе 
саріїаі ециаі (о 15 рег сеп{ о( (Не зНаге 
сарііаі (о сочег (Не Сотрапу’з Іоззез. ТНе 
гезеїл/е саріїаі зНаІІ Ье езіаЬІІзНесі Ьу мау 
оі аппиаі аііосаііопз о( 5 рег сеп( (гот (Не 
Сотрапу'з пеі ргоїііз ипііі ІНе атоипі о( 
(Не гєзєгує сарі(аі аз зе( (огІН Негеіп із 

асНіеуесі. Іп сазе о і (иІІ ог раїїіаі изе ої (Не
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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 
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 8.8 
на 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 
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

гезеп/е саріїаі, іі зНаІІ Ье герІепізНесі Ьу 
ш у  ої аііосаііопз (гот ІНе Сотрапу'з пеі 
ргоіііз.

ТНе Сотрапу т а у  езІаЬІізН оіНег іипсіз. 
ТНе іе гтз  апсі солсііііопз іог е5ІаЬІІзНтепІ 
оі зисН Іипсіз зНаІІ Ье сіеіегтіпесі Ьу ІНе 
СепегаІ ЗНагеНоІсіегз Мееііпд.

8.6 І_оззез агізіпд оиі оі ІНе Сотрапу'з 
Ьизіпезз асімііез зНаІІ Ье соуєгєс і міІН 
ІНе гезеп/е іипсіз апсі іп сазе ої зНогІаде -  
аз сіеіегтіпесі Ьу ІНе бепегаї ЗНагеНоІсіег 
Мееііпд.

ТНе сіп/ісіепсіз оп огсііпагу зНагез аге раісі 
оиі оі ІНе поі ргоііі оі ІНе герогііпд уеаг 
апсі/ог геїаіпесі еагпіпдз Ьазесі оп ІНе 
гезоіиііоп о( ІНе ОепегаІ ЗНагеНоІсіегз 
Мееііпд аЬоиІ ІНе раутепі апсі атоипі 
міїНіп ІНе регіосі по! ехсеесііпд зіх топіНз 
їго т  ІНе сіаіе ої ІНе гееоіиііоп оп сіК/ісіепсіз 
раутепі. II ІНе СепегаІ ЗНагеНоІсіегз 
Мееііпд сіесісіез оп сім/ісіепсіз раутепі 
міїНіп ІНе зНогІег регіосі сотрагесі Іо \л/НаІ 
із ргєзсгіЬесі іп ІНе ргесесііпд зепіепсе, 
ІНе сііуісіепсіз зНаІІ Ье раісі міїНіп ІНо 
регіосі зресіїіесі Ьу ІНе СепегаІ 
ЗНагеНоІсіегз Мееііпд.

Омсіепсіз 5НаІІ Ье раісі аз саісиїаіесі рег 
опе зНаге іп сазН опіу.

ТНе Іізі о! регзопз епііііесі Іо гесеіуе 
сііуісієпсіз із тасіе іп ассогсіапсе \л/іІН ІНе 
Іа\лге оп ІНе сіерозіїогу зуз іет о( ІІкгаіпе. 
Рог еасН сімсієпсі раутепі ІНе СепегаІ 
ЗНагеНоІсіегз Мееііпд зНаІІ зеї ІНе сіаіе Іог 
сотріїіпд ІНе Іізі оі регзопз епііііесі Іо 
гє с є іу є  ІНе сііуісієпсіз, аз жеІІ аз ІНе 
ргосесіиге їог апсі Іе гтз  оі ІНе раутепі. 
ТНе сіаіе {ог сотріїіпд ІНе Іізі оі регзопз 
епііііесі іо гєсє іує  сііуісієпсіз т а у  поі 
ргесесіе ІНе сіаіе оі ІНе СепегаІ 
ЗНагеНоІсіегз Мееііпд'з гезоіиііоп оп 
сітсіепсіз раутепі апсі зНоиІсі Ье по 
еагііег іНап 10 сіауз аііег ІНе гезресііуе 
гезоіиііоп.
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днів після прийняття такого рішення.

8.10

8.11

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.3

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.

Іп сазе оі ІНе зНагеНоІсІег’з сіізрозаі оі ііз 
зНагез аііег ІНе сіаіе ої сотріїіпд ІНе Іізі ої 
регзопз епііііесі Іо гє с є іу є  сііуісієпсіз Ьиі 
Ьеіоге ІНе сіаіе ої сііуісієпсіз раутепі, ІНе 
регзоп зресіїіесі іп ІНе іізі Наз ІНе гідНІ Іо
ГЄСЄІУЄ СІІУІСІ6ПСІ5.

МІІНіп 20 Ьизіпезз сіауз ироп ІНе сіау ої 
ІНе гезоіиііоп оп сііуісієпсіз раутепі, ІНе 
Сотрапу зНаІІ поШу ІНе регзопз епііііесі 
Іо гесеіуе сііуісієпсіз оі ІНе сіаіе, атоипі, 
ргосесіиге (ог апсі Іе гтз  оі сііуісієпсіз 

раутепі Ьу зепсііпд а гедізіегесі ІеПег, 
ипіезз оІНег теІНосІ апсі ргосесіиге їог 
поіііісаііоп із езіаЬІізНес! Ьу ІНе (ЗепегаІ 
ЗНагеНоІсІегз Мееііпд.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ 9 
ОСОБИ ТОВАРИСТВА

Органами Товариства є: 9.1

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

правління -  колегіальний виконавчий 9.1.2 

орган Товариства, який здійснює 
управління поточною діяльністю 
Товариства.

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

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

Посадові особи органів Товариства не 9.4 
мають права розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну інформацію
про діяльність Товариства, крім 
випадків, передбачених законом.

ВООІЕ5 А №  ОРРІСЕНЗ ОР ТНЕ
СОМРАМУ

ТНе Сотрапу’з Ьосііез зНаІІ Ье:

(ЗепегаІ ЗНагеНоІсІегз Мееііпд оі ІНе 
Сотрапу (ІНе “(ЗепегаІ Мееііпд”), мНісН 
із ІНе НідНезІ Ьосіу ої ІНе Сотрапу; апсі

Ехесиїіуе Воагсі, \«НісН із ІНе соїіедіаі 
ехесиїіуе Ьосіу, із гезропзіЬІе Тог 
тапад етеп і оі ІНе сіау-іо-сіау орегаїіопз 
оі (Не Сотрапу.

ТНе Сотрапу’з оіїісегз іпсіисіе ІНе 
т е т Ь е гз  оГ ІНе Ехесиїіуе Воагсі, іпсіисііпд 
ІНе СНаігрегзоп о( ІНе Ехесиїіуе Воагсі, 
апсі оІНег регзопз ассогсііпд Іо ІНе Іа\л/.

ТНе Сотрапу’з оіїісегз т и г і асі їог ІНе 
Ьепеїіі оі ІНе Сотрапу іп ассогсіапсе \л/ііН 
ІНе іаж, ІНіз СНагіег, іпіегпаї сіоситепіз о7 
ІНе Сотрапу.

ТНе Сотрапу’з оїїісегз та у  поі сіізсіозе 
Ігасіе зесгеїз апсі сопїісіепііаі іпіогтаїіоп
оі ІНе Сотрапу ипіезз оІНепл/ізе ргоуісіесі 
Ьу Іа\лл
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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 

10.2.11

10.2.12

10

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБО РИ  ТО ВАРИ СТВА

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;

прийняття рішень про анулювання 
викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу 
Товариства;

прийняття рішення про розміщення 
акцій;

прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів, які можуть бути 
конвертовані в акції;

прийняття рішення про збільшення 
статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про зменшення 
статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про дроблення або 
консолідацію акцій;

затвердження положення про загальні 
збори, положення про правління, а 
також внесення змін до них;

затвердження (або схвалення) 
внутрішніх положень (з урахуванням 
підпункту 10.2.13), регламентів, політик

9.5 ТЬе Сотрапу'з оїїісегз аге ІіаЬІе Іо ІЬе 
Сотрапу іог іоззез саизеО Іо (Ье 
Сотрапу Ьу іЬеіг асііопз (отіззіоп) іп 
ассогсіапсе и/ІІЬ ІЬе Іа\лл

10 СЕНЕНАІ. М Е Е Т ІШ

10.1 ТНе СепегаІ Мееііпд зЬаІІ Ье аиІЬогізесі Іо 
гє зо іу є  оп апу та іїегз  ої ІЬе Сотрапу’з 
Ьизіпезз, іпсіисііпд іЬозе тайегз \л/ЬісЬ 
аге \л/ііЬіп ІЬе аиіЬогіїу ої ІЬе Ехесиїіуе 
Воагсі.

10.2 ТНе ІоІІоміпд та їїегз зЬаІІ Ье гезеп/есі Іо 
ІЬе СепегаІ Мееііпд:

ю.2.1 сіеіегтіпаїіоп ої та іп  сіігесііопз о! ІЬе 
Сотрапу’з Ьизіпезз;

10.2.2 арргоуаі о? ІЬе Сотрапу’з зігаіеду; 
арргоуаі оі ІЬе Сотрапу’з їіпапсіаі ріап 
(Ьисідеї), Ьизіпезз ріап, апсі іт /ез ітеп і 
ргодгат;

10.2.3 атепсітепіз Іо ІЬе Сотрапу’з СЬагІег;

ю.2.4 арргоуаі о? сапсеїіаііоп о! ІЬе ЬоидЬі-оиІ
вЬагез;

ю.2.5 арргоуаі о( сЬапде ої ІЬе Сотрапу'з (уре;

ю.2.6 арргоуаі ої ІЬе Сотрапу'з гЬаге оїїегіпд 
ог ріасетепі;

10.2.7 арргоуаі ої ІЬе Сотрапу’з оїїегіпд ог 
ріасетепі о( зесигіїіез Шаі т а у  Ье 
сопуегіесі іпіо зЬагез;

ю.2.8 арргхп/аі ої іпсгеазе о? ІЬе Сотрапу’з 
зЬаге саріїаі;

10.2.9 арргоуаі ої гєсіисііоп оі ІЬе Сотрапу’з
зЬаге саріїаі;

10.2.10 арргоуаі оі ІЬе зЬаге зрііі ог сопзоіісіаііоп;

ю.2.11 арргоуаі о( ІЬе Ведиіаїіоп оп ІЬе СепегаІ 
Мееїіпдз, Ведиіаііоп оп ІЬе Ехесиїіуе 
Воагсі, аз \л/еІІ аз атепс1тепІ5 ІЬегеїо;

ю.2.12 арргоуаі оі іпіегпаї гедиіаііопз (зиЬіесІ Іо 
зиЬ-сІаизе 10.2.13), гиіез, роїісіез апсі 
оШег іпіегпаї Ооситепіз, апсі атепсітепїз
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та інших внутрішніх документів, а також 
внесення змін до них, якими 
регулюються будь-які питання, пов’язані 
з діяльністю Товариства, зокрема як 
юридичної особи Групи Нафтогаз, та які 
впроваджуються з ініціативи загальних 
зборів;

ю.2.13 затвердження внутрішніх положень, 
якими регулюється діяльність 
Товариства, крім тих, повноваження 
щодо затвердження яких рішенням 
загальних зборів передані окрім 
повноважень, визначених підпунктом
10.2.11, які затверджуються, змінюються 
чи скасовуються виключено рішенням 
загальних зборів;

ю.2.14 затвердження річного звіту Товариства;

ю.2.15 розгляд звіту правління та затвердження 
заходів за результатами його розгляду;

ю.2.16 розгляд висновків зовнішнього аудиту та 
затвердження заходів за результатами 
його розгляду;

ю.2.17 розподіл прибутку і збитків Товариства, з 
урахуванням вимог, передбачених 
законом;

10.2.18 прийняття рішень Про ВИКуП 
Товариством своїх акцій, крім випадків 
обов'язкового викупу акцій, визначених 
законом;

10.2.19 прийняття рішення про невикористання 
переважного права акціонерами на 
придбання акцій додаткової емісії у 
процесі їх розміщення;

ю.2.20 затвердження розміру річних дивідендів
з урахуванням вимог, передбачених 
законом;

ю.2.21 прийняття рішень з питань порядку 
проведення загальних зборів;

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

іНегеІо, доуегпіпд апу іззиез геїаіесі Іо ІНе 
Сотрапу’з асіміїу, іпсіисііпд аз ап 
сотрапу оі (Ье ІЧаїїодаг Єгоир апсі ІНе 
іззиез ітріетепіесі а! (Не іпіііаііуе оі {Не 
СепегаІ Мееііпд;

ю.2.13 арргоуаі оі іпіегпаї гедиіаііопз \л/НісН 
гедиіаіе асііуііу о/ ІІіе Сотрапу, ехсері Іог 
ІНозе аиІНогіІу (о арргоу лл/НісН із 
(Іеіедаїесі іо ІНе ЕхесиІК/е Воагсіе іп 
ассогсіапсе ул/ііН (Не гезресііуе гезоіиііоп 
оі (Не бепегаї Мееііпд, ехсері Іог 
аиІНогіІіез епуізадесі Ьу зиЬ-сІаизе
10.2.11, іНаї т а у  Ье арргоуесі, атепсіесі 
ог сапсеїіесі опіу Ьу ІНе СепегаІ Мееііпд;

ю.2.14 арргоуаі оі ІНе Сотрапу'з аппиаі герогі;

ю.2.15 сопзісіегаїіоп оі ІНе Ехесиїіуе ВоагсІ 
герогі апсі арргоуаі оі ІНе сопзедиепі
теазигез;

ю.2.16 сопзісіегаїіоп оі ІНе ехіегпаї аисііі 
сопсіизіопз апсі арргоуаі оі ІНе 
сопзеяиепі теазигез;

10.2.17 сіізІгіЬиІіоп ог аііосаііоп оі ІНе Сотрапу’з 
ргоіііз ог Іоззез, зиЬіесІ Іо ІНе 
гериігетепіз ргоуісіесі Ьу Іа\м;

ю.2.18 арргоуаі оі гесіетрііоп Ьу ІНе Сотрапу оі 
ііз оиїзіапсііпд зНагез, оІНег ІНап 
тапсіаіогу гесіетрііоп аз ргоуісіесі Ьу Іа\л/;

10.2.19 Іакіпд гезоіиііоп оп поп-изе о і рге-етрііуе 
гідНі оі ІНе зНагеНоІсіегз Іог (Не ригсНазе 
оі зНаге \л/ііНіп ІНеіг асісііііопаї ріасетепі;

10.2.20 арргоуаі оі ІНе атоипі оі ІНе аппиаі 
сііуісієпсіз, зиЬіесІ Іо ІНе геяиігетепіз 
ргоуісіесі Ьу Іа\м;

ю.2.21 арргоуаі оі ІНе та їїегз регіаіпіпд Іо ІНе 
ргосеесііпдз аі ІНе СепегаІ Мееііпд;

Ю.2.22 Іакіпд сіесізіопз оп іззиез іп ІНе сазе оі 
тегдег, асдиізіїіоп, сііуізіоп, зрііі ог 
Ігапзіогтаїіоп оі ІНе Сотрапу, \л/НісН аге 
\л/іІНіп ІНе аиіНогіІіез оі ІНе зиреп/ізогу 
Ьоагсі ипсіег ІНе Іам;
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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

10.2.30

10.2.31

прийняття рішення за наслідками ю.2.23 

розгляду звіту правління та надання 
оцінки діяльності правління;

З атверд ж ення  ПРИНЦИПІВ (КОДеКСу) 10.2.24

корпоративного управління Товариства;

прийняття рішення про виділ та 10.2.25 

припинення, ліквідацію Товариства, 
обрання ліквідаційної комісії (комісії з 
припинення), затвердження порядку та 
строків ліквідації (припинення), порядку 
розподілу між акціонерами майна, що 
залишається після задоволення вимог 
кредиторів, затвердження ліквідаційного 
балансу (передавального акту);

прийняття рішення про проведення 10.2.26 

перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства та про 
відшкодування витрат акціонера на 
здійснення перевірки фінансово- 
господарської діяльності Товариства;

встановлення порядку перевірки 10.2.27 

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

З атвердж ення  ПОЛОЖенНЯ про Ю.2.28

винагороду чл е н ів  пр ав л інн я  та зв іту  про 

винагороду членів правління;

прийняття рішення про розміщення 10.2.29 

Товариством інших цінних паперів, крім 
акцій та/або їх викуп;

затвердження ринкової вартості майна ю.2.30 
(в тому числі акцій) Товариства у 
випадках, передбачених законом та 
статутом;

обрання та припинення повноважень 10.2.31 

членів правління (як в цілому правління 
так і окремих членів), в тому числі 
Голови правління та Першого 
заступника Голови правління;

арргоуаі о( (Не гезоІи(іоп ІоІІо\л/іпд 
сопзісіегаїіоп о( ІНе герогі ої (Не Ехесиїіуе 
Воагсі апсі еуаіиа(іпд ІНе ас(ІУІ(іез о( (Не 
Ехесиїіуе Воагсі;

арргоуаі о( ІНе Сотрапу’з ргіпсіріез 
(сосіе) о( согрогаїе доуегпапсе;

арргоуаі ої (Не Сотрапу'з зріп-огї 
Іегтіпаїіоп, ^иісіаііоп, арроіпітепі о( (Не 
Ііяиісіаііоп соттіззіоп  (Іегтіпа(іоп 
соттіззіоп), арргоуаі о( (Не Іідиісіаііоп 
((егтіпа(іоп) ргосесіиге апсі Іегтз, 
арргоуаі о( (Не (егтз  апсі сопсМіопз (ог(Не 
сіІ5(гіЬи(іоп атопд (Не зНагеНоІсіегз о( (Не 
аззе(з гетаіпіпд а((ег за(із(ас(іоп ої (Не 
сгесііїогз' с іаітз, апсі арргоуаі о( (Не 
Іідиісіаііоп Ьаіапсе зНееІ (Ігапзіег ас();

гезоіиііоп (о сопсіисі (Не гєуіє\л/ о( (Не 
Ьизіпезз асііуіііез о( (Не Сотрапу апсі (о 
геітЬигзе (Не ЗНагеНоІсІег (ог (Не соз(з 
іпсиггесі іп соппесііоп \л/і(Н геуіе\л//аисіі( ої 
(Не ІіпапсіаІ апсі Ьизіпезз Сотрапу’з 
асІІУІІІез;

езІаЬІІзНтепІ о( (Не ргосесіиге (ог (Не 
гєуієхл/ о( (Не Сотрапу'з Ьизіпезз ас(ІУІ(іез 
Ьу (Не (іпапсіаі соп(гоІІег апсі/ог іп(егпаі 
аисіі( зегуісе (сіерагітепі) о( (Не №Кода2 

Огоир, ргосесіиге (ог (Не гє у іє ж  ої (Не 
Сотрапу’з ас(ІУІ(іез Ьу (Не СНІе( Пізк 
0((ісег, СНІе( Сотрііапсе 0((ісег апсі СНіе( 
Ап(ісоггир(іоп Огїісег;

арргоуаі о( (Не гетипега(іоп роїісу апсі 
герогі оп гетипегаїіоп о( (Не тетЬ егз  ої 
(Не Ехеси(іуе Воагсі;

арргоуаі о( оКегіпд ог ріасетепі, апсі/ог ої 
гесіетрііоп, о( (Не Сотрапу'з зесигіїіез 
о(Нег (Нап ІНе зНагез;

арргоуаі ої (Не та гке ї уаіие ої (Не 
Сотрапу’з аззе(з (зНагез) іп (Не еуеп(з 
аз ргоуісіесі (ог іп (Не Іат  апсі іп ІНіз 
СНагіег;

арроіп(тепІ ог гетоуаі ої ІНе тетЬ егз  ої 
ІНе Ехесиїіуе Воагсі (ЬоїН ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі аз а \л/НоІе апсі іпсііуісіиаі тетЬ егз), 
іпсіисііпд (Не СНаігрегзоп о( (Не Ехесиїіуе 
Воагсі апсі Рігбі Оериіу о( ІНе СНаігрегзоп
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оїІНе Ехесиїіуе Воагсі;

10.2.32

10.2.33

10.2.34

10.2.35

10.2.36

10.2.37

10.2.38

10.2.39

затвердження умов трудових договорів 10.2.32 

(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 10.2.33 

Голови правління від здійснення 
повноважень та обрання особи, яка 
тимчасово здійснюватиме повноваження 
Голови правління;

прийняття рішення про відсторонення 10.2.34 

члена (членів) правління від здійснення 
повноважень;

призначення і звільнення керівника ю .2.35 

підрозділу внутрішнього аудиту 
(внутрішнього аудитора) Товариства;

З атверд ж ення  УМОВ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ, 10.2.36

що укладаються з працівниками 
підрозділу внутрішнього аудиту (з 
внутрішнім аудитором), встановлення 
розміру їхньої винагороди, у тому числі 
заохочувальних та компенсаційних 
виплат;

здійснення контролю за своєчасністю ю .2.37 

надання (опублікування) Товариством 
достовірної інформації про його 
діяльність відповідно до законодавства, 
опублікування товариством інформації 
про принципи (кодекс) корпоративного 
управління товариства;

обрання аудитора (аудиторської фірми) ю .2.38 

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

визначення дати складення переліку 10.2.39 

осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати

арргоуаі ої (Не Іе гтз  ої ІНе етр іоутепї 
адгеетепїз (соп(гас(з) Іо Ье епіегесі іпїо 
\л/і(Н їНе СНаігрегзоп ої їНе Ехеси(іуе 
Воагсі апсі ууі(Н оїНег тетЬ егз  ої (Не 
Ехесиїіуе Воагсі, апсі сіе(егтіпа(іоп ої (Неіг 
гетипегаїіоп; сіезідпаїіоп ої а регзоп 
аиїНогізесІ іо зідп, їог апсі оп ЬеИаІЇ ої ІНе 
Сотрапу, зисН етріоутепї адгеетепїз 
(сопігасіз) туііН ІНе СНаігрегзоп ої ЇНе 
Ехесиїіуе Воагсі апсі оІНег тетЬ егз  ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі;

арргоуаі ої гезоіиііоп Іо зизрепсі ІНе 
СНаігрегзоп ої ІНе Ехеси(іуе Воагсі апсі 
арроіпітепі ої асііпд СНаігрегзоп ої ІНе 
ЕхесиїК/е Воагсі;

арргоуаі ої гезоіиііоп Іо зизрепсі ІНе
тетЬ ег(з) ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі;

арроіпітепі апсі гетоуаі ої (Не Неасі ої 
Іп іетаї Аисіі( сіераг(теп( (Іп іетаї АисІІІог) 
ої (Не Сотрапу;

арргоуаі ої соп(гас( Іегтз  міїН етріоуеез 
ої Іп іетаї Аисііі сіерагітепі (\міН ІНе 
Іп іетаї АисІІІог), зеПіпд ої ІНеіг 
гетипегаїіоп, іпсіисііпд Ьопизез апсі 
сотрепза(іопз;

сопігої о у є г  Ііте їу  зиЬтіззіоп (сіізсіозиге) 
ої соггесі іпїогтаїіоп оп ІНе Сотрапу'з 
асііуііу ассогсііпд іо ІНе Іедізіаііоп, 
сіізсіозиге ої іпїогтаїіоп оп ргіпсіріез 
(сосіе) ої согрогаїе доуегпапсе ої ІНе 
Сотрапу;

еіесііоп ої (Не Сотрапу'з аисіі(ог (аисііі 
сотрапу), арргоуаі ої адгеетепі Іо Ье 
епіегесі іпїо \л/і(Н зисН аисіііог ог зеКіпд кеу 
іе гтз  ої зисН адгеетепі, апсі 
сіеіегтіпаїіоп ої гетипегаїіоп їог ііз 
зеп/ісез;

сіеіегтіпаїіоп ої ІНе еїїесііуе сіаіе ої ІНе 
Іізі ої (Не регзопз епііііесі (о (Не сііуісієпсі 
с іізІгіЬиІіоп, апсі о ї (Не (е г т в  апсі
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дивідендів;

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

ю.2.41 вирішення питань про створення, 
реорганізацію та/або ліквідацію 
структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства;

ю.2.42 прийняття рішення про визначення 
ймовірності визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або 
їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акції;

ю.2.43 обрання оцінювача майна Товариства; 
затвердження договору або умов 
договору, що укладатиметься з ним, а 
також встановлення розміру оплати його 
послуг;

ю.2.44 прийняття рішення про обрання (заміну) 
депозитарної установи, яка надає 
Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що 
укладатиметься з нею, встановлення 
розміру оплати її послуг;

10.2.45 прийняття рішення про притягнення ДО 

матеріальної відповідальності
посадових осіб Товариства;

ю.2.46 затвердження положень про філії, 
представництва та інші відокремлені 
підрозділи;

10.2.47 затвердження організаційної структури 
Товариства та граничної штатної 
чисельності працівників Товариства;

ю.2.48 затвердження положення Товариства 
про порядок відбору та призначення на 
посади;

Стосовно корпорат ивних прав в 
Інших юридичних особах та участ і в 
об’єднаннях юридичних осіб

Ю.2.49 прийняття рішення про створення, 
участь, реорганізацію або припинення 
Товариством (у тому числі спільно з 
іншими юридичними особами)

ргосесіиге {ог ІНе сіШепсІ раутепі;

ю.2.40 гезоіиііоп оп (Ье таНегз регіаіпіпд (о (Не 
Сотрапу’з раПісіраІіоп іп апу іпсіизігіаі 
апсі ПпапсіаІ дгоирз ог оІНег аззосіаііопз;

10.2.41 гезоіиііоп оп (Ііе та ііегз регіаіпіпд іо (Не 
езІаЬІізНтепІ, геогдапігаїіоп апсі/ог 
ііциісіаііоп оі з(гис(игаі апсі зерагаїе ипііз 
оі ІНе Сотрапу;

ю.2.42 гезоіиііоп Іо сіеіегтіпе ІікеІІНоос! оі 
сіесіагаїіоп оі (Не Сотрапу'з іпзоіуепсу аз 
а гезиіі ої аззитіпд оЬІІдаїіопз ог ІНеіг 
(иіїіітепі, іпсіисііпд аз а гезиіі о! сіК/ісІепсі 
раутепі ог гесіетрііоп оі зНагез;

ю.2.43 арроіпітепі о! ІНе уаіиаіог їог (Не 
Сотрапу’з аззеїз, арргоуаі ої адгеетепі 
ог Іе гтз  апсі сопсііііопз ої адгеетепі Іо Ьо 
епіегесі іпіо \Л/І1Н зисН уаіиаіог, апсі 
сіеіегтіпаїіоп оі гетипегаїіоп (ог ііз 
зеп/ісеє;

10.2.44 гезоіиііоп оп еіесііоп (сНапде) оі ІНе 
сіерозіїогу іпзіііиііоп ргоуісііпд асШіопаІ 
зеп/ісез (о ІНе Сотрапу; арргоуаі о? ІНе 
геїеуапі сопігасі; Гіхіпд ІНе !ее;

ю.2.45 гезоіиііоп оп Ьгіпдіпд ІНе Сотрапу’з 
оНісегз Іо ІіаЬІІІІу Іог сіапіадез;

Ю.2.46 арргоуаі оі гедиіаііопз оп ЬгапсНез, 
гергезепіаііуе оїїісез, оІНег зерагаїе ипііз;

ю.2.47 арргоуаі оі ІНе Сотрапу’з огдапізаііопаї 
зігисіиге апсі регтіНес! зіагї питЬег ої ІНе 
Сотрапу;

ю.2.48 асіорііоп оі ІНе потіпаїіоп роїісу оі ІНе 
Сотрапу;

Ш іі  гедагіі іо согрогаіе гідМз іп оіЬег 
ІедиІ епііііез але1 раПісіраІіоп іп 
аззосіаііопз

10.2.49 Іакіпд а сіесізіоп оп езІаЬІізНтепІ, 
рагіісіраііоп, Ігапзіогтаїіоп ог Іегтіпаїіоп 
Ьу ІНе Сотрапу (іпсіисііпд іоіпііу \л/і(Н оІНег
ІедаІ епііііез) о? ІедаІ епііііез;
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юридичних осіб;

10.2.50 прийняття рішення про придбання (або ю.2.50 

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

Ю.2.51 прийняття рішення про укладення будь- 10.2.51 

яких правочинів стосовно корпоративних 
прав (часток участі, акцій, паїв та інше), 
належних Товариству, в інших 
юридичних особах;

Стосовно вчинення правочинів

10.2.52 прийняття рішення Про надання ЗГОДИ на 10.2.52 

вчинення значного правочину або про 
попереднє надання згоди на вчинення 
такого правочину;

10.2.53 прийняття рішення про надання згоди на 10.2.53 

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

ю.2.54 прийняття рішення про укладення, зміну, 10.2.54 

припинення договорів про спільну 
діяльність;

ю.2.55 прийняття рішення про надання 10.2.55 
Товариством будь-яких забезпечень 
виконання зобов’язань третіми особами;

10.2.56 прийняття рішення про вчинення 10.2.56 

правочину у межах, передбачених 
затвердженим загальними зборами 
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;

10.2.57 прийняття рішення Про укладення, 10.2.57 
зміну, припинення правочину за 
межами, передбаченими 
затвердженим загальними зборами

Іакілд а сіесівіоп оп ригсНазе (ог 
асяиізШоп Ьу оІНег теапз) ог заіе (ог 
сіізрозаі Ьу оІНег теапз) о! согрогаіе 
гідНіз (рагіісіраіогу іпіегезіз, зНагез, еіс.у,

Іакіпд а сієсізіоп оп епіегіпд іпіо апу 
Ігапзасііопз гедагсііпд согрогаїе гідНіз 
(раїїісіраіогу іпіегезіз, зНагез, еіс.) омпесі 
Ьу (Не Сотрапу іп оІНег ІедаІ епііііез;

У/ІЇЬ гєдагсі Іо епіегіпд іпіо
Ігапзасііопз

іакіпд а сієсізіоп іо епіег іпіо ІНе МаїегіаІ 
Тгапзасііоп ог іо дгапі ргеіітіпагу 
арргоуаі іо епіег іпіо зисН МаіегіаІ 
Тгапзасііоп;

гезоіиііоп іо арргоуе апу ігапзасііоп и/ііН 
сопїіісі ої іпіегезі аз ргоуісіесі їог іп ІНе 
Іа\л/, ІНіз СНагіег ог іпіегпаї (іоситепіз ої 
ІНе Сотрапу;

гезоіиііоп оп сопсіисііпд іоіпіл/епіиге 
адгеетепіз;

гезоіиііоп № ргоуісіе апу еесигііу 
(соїіаіега!) Ьу ІНе Сотрапу їог іНігсІ-рагіу
оЬІІдаїіопз;

Іакіпд а сієсізіоп Іо епіег іпіо апу 
Тгапзасііоп юіІНіп ІНе арргоуесі ІіпапсіаІ 
ріап (Ьисідеі) ої іНе Сотрапу арргоуесі Ьу 
ІНе СепегаІ Мееііпд, їог ІНе атоипі еяиаі 
ог ехсеесііпд 1/АН Іеп (10) рег сепі о! ІНе 
Сотрапу’з (оіаі аззеїз ассогсііпд іо ІНе 
Іаіезі аппиаі ІіпапсіаІ зіаіетепіз ої ІНе 
Сотрапу ог ІНе едиіуаіепі іп апу оІНег 
сиггепсу саісиіаіесі аі іНе оНісіаІ гаїе ої ІНе 
ІМаїіопаї Вапк ої 1)кгаіпе аз ої ІНе сіаіе ої 
31 ОесетЬег ої ІНе уеаг, ргесесііпд ІНе 
уеаг ої епіегіпд іпіо гезресііуе сіеаі;

іакіпд а сієсізіоп іо епіег іпіо апу 
Тгапзасііоп Ьеуопсі ІНе арргоуесі 
ІіпапсіаІ ріап (Ьисідеі) ої ІНе Сотрапу 
арргоуесі Ьу ІНе СепегаІ Мееііпд, їог ІНе
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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;

10.2.58 інші питання, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів згідно із 
статутом та/або законом.

10.3 Товариство зобов'язане щороку 
скликати та не пізніше ЗО квітня 
наступного за звітним року проводити 
загальні збори (річні загальні збори). До 
порядку денного річних загальних зборів 
обов'язково вносяться такі питання:

ю.з.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;

ю.3.4 затвердження звіту про винагороду 
членів правління;

10.3.5 внесення змін до положення про 
винагороду членів правління, якщо 
доцільно.

10.4 Усі інші загальні збори, крім річних, 
вважаються позачерговими і 
скликаються у випадках та в порядку, 
передбачених законодавством та 
статутом.

10.5 Позачергові загальні збори скликаються 
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.

10.6 Позачергові загальні збори мають бути 
проведені протягом 45 (сорока п'яти)

атоипі ериаі ог ехсеесііпд ІМ Н  (еп (10) 
рег сеп( ої ІЬе Сотрапу’з (оіаі аззе(з 
ассогсііпд Іо (Не Іа(ез( аппиаі їіпапсіаі 
зІа(етеп(з ої ІЬе Сотрапу ог (Ье 
еяиіуаіепі іп апу оІЬег сиггепсу 
саісиїаїесі а( (Ье оїїісіаі га(е ої (Ье 
Маїіопаї Вапк ої ІІкгаіпе аз ої (Ье сІа(е ої 
31 ОесетЬег ої (Ье уеаг, ргесесііпд (Ье 
уеаг ої еп(егіпд іпїо гезрес(іуе сіеаі;

ю.2.58 зисН о(Ьег таїїегз аз та у  Ье гєзєгуєс і їог 
СепегаІ Мее(іпд ассогсііпд (о (Ье сЬаіІег 
ог ІНе Іа\лл

10.3 ТЬе СепегаІ Мееііпд (аппиаі СепегаІ 
Мееііпд) зНаІІ Ье сопуєпєс і Ьу ІНе 
Сотрапу еуегу уеаг апсі зНаІІ Ье Неісі по( 
Іа(ег (Ьап оп ЗО АргіІ ої (Ье іттесііаіеіу  
їоІІо\л/іпд уеаг. ТНе їоІІо\л/іпд таїїегз ти з(  
Ье іпсіисіос) іпїо (Ье адепсіа їог (Ье аппиаі 
СепегаІ Мее(іпд:

ю.з.1 арргоуаі ої (Не Сотрапу’з аппиаі героП;

10.3.2 сіізІгіЬиііоп ог аііосаііоп ої (Ье Сотрапу’з 
ргоїііз ог Іоззез;

ю.з.з арргоуаі ої (Не гебоІи(іоп їоііоміпд 
сопзісіегаїіоп ої їНе герогі ої (Не Ехесиїіуе 
Воагсі апсі еуаіиаііпд (Не ас(іуі(іез ої (Не 
Ехесиїіуе Воагсі;

Ю.3.4 арргоуаі ої герогі оп гетипегаїіоп ої (Ье 
Ехеси(іуе Воагсі тетЬ егз;

ю.3.5 Ьгіпдіпд атеп й теп із  Іо гедиіаііопз оп 
гегпипега(іоп ої (Не Ехесиїіуе Воагсі 
тетЬ егз, ії гедиігесі.

10.4 Апу СепегаІ Мееїіпд о(Нег (Нап (Ье аппиаі 
СепегаІ Мее(іпд зНаІІ Ье сіеетесі 
ех(гаогсІіпагу, апсі зНаІІ Ье сопуєпєс і іп (Ье
єуєпіз аз гояиігесі Ьу, апсі іп ассогсіапсе 
юі(Ь, (Не Іа» ог (Ніз СНаїїег.

10.5 Ех(гаогсііпагу депегаї тее(іпдз зНаІІ Ье 
сопуєпєс і Ьу (Ье Ехеси(іуе Воагсі а( і(з 
о\л?п іпі(іа(іуе ог аі геяиезі ої зЬагеНоІсІегз 
(зНагеНокіег) соїіесііуеіу Ноісііпд (еп (10) 
ог тоге  рег сеп( ої огсііпагу зНагез ої ІНе 
Сотрапу аз аі (Не сіа(е ої (Не гедиез(.

10.6 Ехігаогсііпагу СепегаІ Мееїіпд зНаІІ Ье 
Ьеісі \л/і(Ніп їогїу-їіуе (45) сіауз ої (Не
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днів з дати отримання Товариством 
вимоги про їх скликання.

10.7 Повідомлення про проведення 10.7 
загальних зборів та проект порядку 
денного не пізніше ніж за ЗО (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.

10.8 Товариство не пізніше, ніж за ЗО 10.8 
(тридцять) днів до дати проведення 
загальних зборів розміщує 
повідомлення про проведення загальних 
зборів у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів або 
через особу, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку та 
розміщує на власному веб-сайті 
інформацію у обсязі, передбаченому 
законодавством.

10.9 Зміст повідомлення про проведення 10.9 
загальних зборів та порядок надання 
акціонерами пропозицій до проекту 
порядку денного визначається 
законодавством.

10.10 У разі внесення змін до проекту порядку 
денного загальних зборів, Товариство не 
пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати 
проведення загальних зборів повідомляє 
Акціонера про такі зміни та 
направляє/вручає порядок денний, а 
також проекти рішень, що додаються на 
підставі пропозицій, та розміщує на 
власному веб-сайті відповідну 
інформацію про зміни у порядку 
денному.

10.11 Від дати надіслання повідомлення про 
проведення загальних зборів до дати їх 
проведення Товариство повинно надати 
акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку

Сотрапу’з гесеірі ої ІНе геїеуапі гедиезі 
їог сопуосаііоп (Негеої.

N01106 аЬоиї сот/епіпд {Не СепегаІ 
Мее(іпд апсі (Не сігаїї адепсіа (Негеїог зНаІІ 
Ье зеп{ {о еасН зНагеНоІсІег по{ Іаіег (Нап
ЗО сіауз Ьеїоге (Не сіа(е ої зисН СепегаІ 
Мее(іпд Ьу а регзоп сопуепіпд (Не 
СепегаІ Мее(іпд Ьу їасзітіїе (гапзтіззіоп, 
ог (о етаіі асісігезз ог сіеііуегегі іп регзоп.

ТНе Сотрапу по( Іаіег (Нап (Нігіу (ЗО) сіауз 
ргіог (о (Не сіаіе ої (Не СепегаІ Мееііпд 
зНаІІ ріасе поііїісаііоп оп Ноісііпд (Не 
СепегаІ Мееііпд іп риЬІісІу ауаіІаЬІе 
сІаІаЬазе ої (Не №їіопаІ Зесигіїіез апсі 
5(оск Магке( С оттіззіоп  ог (НгоидП а 
регзоп огдапігіпд сіізсіозиге ої гедиІа(есі 
іпїогтаїіоп оп ЬеНаїї ої (Не зіоск тагке( 
рагіісірап(з апсі риЬІІзН оп і(з \лгеЬ-зіІе 
іпїогтаїіоп аз езіаЬІІзНесІ Ьу Іа\лл

Сопіепіз ої (Не СепегаІ Мееїіпд сопуепіпд 
поіісе (о ІНе зНагеНоІсіегз, апсі (Не 
ргосесіиге (ог зиЬтіміпд (Не зНагеНоІсіегз' 
ргорозаіз (о (Не сігаїї адепсіа їог зисН 
СепегаІ Мееііпд зНаІІ Ье аз сІе(егтіпес1 іп 
{Не Іа\лл

10.10 Іп сазе ої апу сНапдез (о (Не сІгаН адепсіа 
їог (Не СепегаІ Мее(іпд, (Не Сотрапу 
єНаї! по( Іаіег (Нап (еп (10) сіауе ргіог (о 
ІНе сіа(е ої (Не СепегаІ Мееііпд іпїогт 
зНагеНоІсІег аЬоиІ зисН сНапдез апсі 
їогаагсі/Напсіз (Не адепсіа апсі сігаїї 
гезоіиііоп \л/НісЬ аге асісіесі іп ассогсіапсе 
\л/ііН (Не ргорозаіз, апсі риЬІізН оп ііз и/еЬ- 
зііе геіеуап{ іпїогта(іоп гедагсііпд 
атепсітепіз (о (Не адепсіа.

10.11 Оигіпд (Не регіосі їго т  ІНе сіаіе ої (Не 
по(ісе сот/епіпд (Не СепегаІ Мее(іпд ипііі 
{Не сіа(е ої зисН СепегаІ Мее(іпд, (Не 
Сотрапу зНаІІ та ке  ауаіІаЬІе (о (Не 
зНагеНоІсіегз апу сіоситепіз песеззагу їог 
такіпд сіесізіоп оп ІНе таїїегз оп (Не
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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 У разі, якщо акціонером Товариства є 
одна особа, пункти 10.4-10.14 статуту та 
положення відповідних статей Закону 
України "Про акціонерні товариства'' не 
застосовуються щодо порядку скликання 
та проведення загальних зборів.

Повноваження загальних зборів, 
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

адепсіа а( ІНе Сотрапу’з гедізіегесі 
асісігезз, сіигіпд адогкіпд Ноигз оп Ьизіпезз 
сіауз а( (Не с о п у є п іє п г  ріасе, ог оп ІНе 
сіаіе ої {Не (ЗепегаІ Мееііпд, аі ІНе уепие 
ої $исН (ЗепегаІ Мееііпд.

10.12 АІІ зНагеНоІсіегз, іггезресііуе ої ІНе питЬег 
ог Іуре ої (Не зНагез омпесі Ьу (Нет, зНаІІ 
Науе ІНе гідНІ Іо раПісіраіе іп (Не (ЗепегаІ 
Мееііпд. А зНагеНоИег зНаІІ Науе ІНе гідНї 
Іо арроіпі і(з ргоху їог (Не раг(ісіра(іоп іп 
ІНе тее(іпд. ЗисН ргоху т а у  Ье 
регтапепі ог арроіпїесі їог а сегіаіп регіогі 
ої (іте . Веїоге (Не гедізігаїіоп ої (Не 
тееііпд рагіісірапів із оVєг, а зНагеНокієг 
зНаІІ Ье епііііесі (о геріасе і(з ргоху ог (о 
сіесісіе (о раг(ісіра(е іп регзоп іп (Не 
(ЗепегаІ Мее(іпд, іп ассогсіапсе и/і(Н (Не 
Іауу апсі іп(егпаІ сІоситеп(з ої (Не 
Сотрапу.

10.13 ТНе (ЗепегаІ Мее(іпд зНаІІ Ье сіеетесі 
Яиогаїе ії (Не зНагеНоІсіегз (ог (Неіг 
ргохіез) Ноісііпд іп аддгеда(е тоге (Нап 50 
рег сепі ої (Не уо(іпд зНагез Науе Ьееп 
гедізіегесі їог (Не (ЗепегаІ Мее(іпд.

10.14 Опе уоііпд ЗНаге зНаІІ еп(і(Іе а 
ЗНагеНоІсІег (о опе у о (є  їог (Не ригрозез ої 
гезоК/іпд оп еасН таИег зиЬтіИесІ їог 
сопзісіега(іоп а( (Не (ЗепегаІ Мееііпд, зауе 
їог сазез «Неп (Не ситиіа(іуе уо(іпд зНаІІ 
Ье изесі.

10.15 Іп сазе (Неге із а зоїе зНагеНокіег іп (Не 
Сотрапу, сіаизез 10.4-10.14 Негеої апсі 
ІНе геїеуапі агіісіез ої (Не Ьа\л/ ої ІІкгаіпе 
"Оп І̂оіпі 8(оск Сотрапіез" зНаІІ по( арріу 
(о (Не ргосесіиге їог сопуепіпд апсі Ноісііпд 
(Не (ЗепегаІ Мее(іпд.

5исН зоїе ЗНагеНоІсІег зНаІІ ехегсізе (Не 
ромегз ої (Не СепегаІ Мееііпд ої (Не 
Сотрапу епуізадесі Ьу (Не Іа\л/ апсі (Ніз 
СНагіег іпсІІУЙиаІІу. ТНе зоїе зНагеНоУег’з 
гезоІи(іопз оп (Не іззиез \л/і(Ніп (Не 
сотре(епсе ої (Не СепегаІ Мее(іпд зНаІІ 
Ье тасіе іп м/гі(іпд (іп (Не їо гт  ої а 
гезоіи(іоп) апсі зідпесі оп ЬеНаІЇ ої (Не зоїе 
ЗНагеНоІсІег (\л/і(Н ііз согрога(е зеаі аїїіхесі
іо і(). ТНе гезоіиііоп Наз а з(а(из ої (Не 
(ЗепегаІ Мее(іпд тіпиіез. Міпи(ез ої (Не 
СепегаІ Мееііпд аге кер( Ьу (Не Сотрапу.
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Товаристві.

ПРАВЛІННЯ

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

Склад та порядок формування 11.2 
правління визначаються загальними 
зборами. Правління включає Голову 
правління, Першого заступника Голови 
правління, та інших членів правління.

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

Строк повноважень членів правління 11.4 
визначається загальними зборами.
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 Керівник 
Акціонера або інша особа, 
уповноважена загальними зборами.

До компетенції правління належать всі 11.6 
питання діяльності Товариства, крім тих, 
що віднесені до виключної компетенції 
загальних зборів.

З урахуванням обмежень, встановлених 11.7

11 ЕХЕС ІГШ Е ВОАПО

11.1 ТНе Ехесиїіуе Воагсі ої ІНе Сотрапу зНаІІ 
тападо ІНе Сотрапу'з сіау-іо-сіау 
орегаїіопз. ТНе Ехесиїіуе Воагсі із Неасіесі 
Ьу ІНе СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі, 
\мНо із аізо а т е т Ь е г  ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі.

ТНе Ехесиїіуе ВоагсГз сотрозіїіоп апсі ііз 
їогтаїіоп ргосесіиге зНаІІ Ье сіеіегтіпесі Ьу 
ІНе СепегаІ Мееїіпд. ТНе Ехесиїіуе Воагсі 
із сотрозесі ої ІНе СНаігрегзоп ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі, Рігзї Оериіу ої ІНе 
СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі, апсі 
оІНег те тЬ е гз  ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі.

ТНе Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ героП Іо ІНе 
СепегаІ Мееїіпд апсі зНаІІ Ье ассоипІаЬІе 
Іо іН ет їог ІНе тапад етеп і ої ІНе 
Сотрапу'з сіау-іо-сіау орегаїіопз апсі їог 
ІНе регіогтапсе ої ііз їипсїіопз апсі сіиііез.

ТНе Ехесиїіуе Воагсі тетЬ егз зНаІІ Ье 
арроіпіесі їог ІНе регіосі аз сіеіегтіпесі Ьу 
ІНе СепегаІ Мееїіпд. Іп сазе зисН регіосі із 
поі сіеіегтіпесі, ІНе Ехесиїіуе Воагсі 
тетЬ егз  аге сіеетесі Іо Ье арроіпіесі їог 
іпсіеїіпііе Іе гт.

ТНе сопїгасїз, ІНе Іе гтз  апсі сопсііііопз ої 
мНісМ аге Іо Ье арргоуасі Ьу ІНе СепегаІ 
Мееїіпд, зНаІІ Ье сопсіисіесі \л/ІІН ЇНе 
те тЬ е гз  ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі. ТНе 
сопігасі зНаІІ іпсіисіе ргоуізіопз 
сіеіегтіпіпд ііз Іе гт  апсі Іегтіпаїіоп, гідНІз, 
оЬІідаїіопз, ІіаЬІІіІу ої ІНе рагііез (іпсіисііпд 
ІіаЬІІіІу їог сіатадез), Іе гтз  ої Іодізііс 
зиррогі апсі огдапігаїіоп ої ІНе \люгк. ТНе 
сопігасі \л/і(Н ІНе те тЬ е гз  ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі зНаІІ Ье зідпесі оп ЬеНаІЇ ої ІЬе 
Сотрапу Ьу ІНе СЕО ої ІНе ЗНагеНоІсІег 
ог оІНег регзоп аиіНогізесі Ьу ІНе СепегаІ 
Мееїіпд.

ТНе Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ Ье аиІНогізесі Іо 
гє зо іу є  оп апу тайегз регіаіпіпд Іо ІНе 
Сотрапу'з аіїаігз, оІНег іНап ІНе таїїегз  
гезеп/есі Іо ІНе СепегаІ Мееїіпд.

В иЬ іесІ Іо а п у  І іт іїа ііо п є  о г ге з іг іс ііо п з  зе ї

ІогІН Негеіп ог іп ІНе Іа\л/, їНе Ехесиїіуе



статутом та законодавством, правління:

11.7.1 здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства;

11.7.2 виконує та організовує виконання 
рішень загальних зборів;

11.7.3 приймає рішення про вчинення правочину 
(якщо рішення про його вчинення належить 
до компетенції загальних зборів, за умови 
отримання такого рішення) у межах, 
передбачених затвердженим загальними 
зборами 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;

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

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

11.7.6 здійснює підготовку та попередній 
розгляд питань, що підлягають 
обговоренню на загальних зборах, в 
тому числі погоджує проекти рішень 
загальних зборів з таких питань, 
підготовку матеріалів, необхідних для 
розгляду таких питань. Це положення не 
обмежує право загальних зборів 
приймати рішення з питань, що 
віднесені до їх компетенції;

11.7.7 готує та подає загальним зборам 
перелік значних правочинів для 
прийняття рішення про їх вчинення;

11.7.8 забезпечує виконання стратегії 
діяльності Товариства, планів та 
програм, затверджених загальними

Воагсі зНаІІ:

11.7.1 тападе сіау-іо-сіау асімііез о? ІНе 
Сотрапу;

11.7.2 ітр іетеп і апсі аггапде їог ітріетепіаііоп  
ої гезоіиііопз ої (Не СепегаІ Мееїіпд;

11.7.3 Іаке а сіесізіоп іо епіег іпіо Тгапзасііоп (ії ІНе 
сіесізіоп оп епіегіпд іпіо із \л/ІІНІп ІНе 
аиІНогіІіез ої ІНе СепегаІ Мееїіпд, зиЬіесІ Іо 
оЬІаіпіпд зисН а сіесізіоп) шііНіп ІНе арргоуесі 
ІіпапсіаІ ріап (Ьисідеї) ої ІНе Сотрапу 
арргоуесі Ьу ІНе СепегаІ Мееїіпд, їог ІНе 
атоипі Іезз іНап ІМ Н  Іеп (10) рег сепі ої ІНе 
Сотрапу'з Іоіаі аззоіз ассогсііпд Іо ІНе Іаіезі 
аппиаі їіпапсіаі еіаіетепіз ої ІНе Сотрапу ог 
ІНе еяиіуаіепі іп апу оІНег сиггепсу саісиїаіесі 
аі ІНе оїїісіаі гаїе оі ІНе Іхіаііопаї Вапк ої 
ІІкгаіпе аз ої ІНе сіаіе ої 31 ОесетЬег ої ІНе 
уеаг, ргесесііпд (Не уеаг ої епіегіпд іпіо 
гезресііуе сіеаі;

11.7.4 сіеіегтіпо сопсііііопз апсі іНгєзНоісіз ої 
гетипегаїіоп їог етріоуеез ої ІНе 
Сотрапу, ііз ЬгапсНез апсі гергезепіаііуе 
оїїісез, апсі оІНег єерагаїе зиЬсІмзіопз ої 
ІНе Сотрапу;

11.7.5 Іаке сіесізіопз іп геїаііоп Іо ІедаІ епііііез, іп
у/НісН (Не Сотрапу із а зНагеНоІсІег 
(їоипсіег, тетЬ ег), ЬгапсНез,
герге5еп1а1іуе оїіісез апсі оІНег зерагаїе 
зиЬсімзіопз ої ІНе Сотрапу;

11.7.6 ргераге апсі ргеїітіпагу сопзісіег ІНе 
іззиез Іо Ье йігсиззесі аі ІНе СепегаІ 
Мееїіпд, іпсіисііпд адгеез сігаїїз ої ІНе 
СепегаІ Мееііпд’з гезоіиііопз оп зисН 
іззиез, ргераге таїегіаіз песеззагу їог 
сопзісіегаїіоп ої зисН іззиез. ТНіз ргоуізіоп 
зНаІІ поі Ііт ії ІНе гідНІ ої ІНе СепегаІ 
Мееїіпд Іо асіорі гезоіиііопз оп (Не іззиез 
іНаї їаІІ \л/ІІНІп ііз сотреіепсе;

11.7.7 ргераге апсі зиЬтії Іо (Не СепегаІ Мееїіпд 
ІНе Іізі ої МаїегіаІ Тгапзасііопз їог
арргсл/аі;

11.7.8 епзиге ІНе ітріетепіаііоп оі ІНе 
Сотрапу’з зігаіеду, ріапз апсі ргодгатз 
арргоуесі Ьу ІНе СепегаІ Мееїіпд;
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зборами;

11.7.9

11.7.10

11.8

11.9

11.10

11.11

в межах компетенції, на підставі 11.7.9 
відповідного рішення загальних зборів 
затверджує внутрішні документи, що 
регулюють питання діяльності 
Товариства;

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.

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 порядок 
проведення заочного голосування 
встановлюється рішенням правління, У

оп ІНе Ьазіз ої ІНе гезресііуе гезоіиііоп ої 
СепегаІ Мееїіпд апсі \л/ііПіп ІНе 
сотреіепсе арргоуе іпіетаї сіоситепіз 
гедиіаііпд ІНе іззиез геїаіесі Іо асііуіііез ої 
ІНе Сотрапу;

сіеаіз ууііН аІІ оІНег іззиез геїаіесі Іо ІНе 
асііуіііез ої ІНе Сотрапу, ехсері їог ІНозе 
\л/НісН їаІІ \л/іІНІп сотреіепсе ої ІНе СепегаІ 
Мееїіпд.

ТНе асІІУІІіез ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ 
Ье огдапізесі ргітагіїу іп ІНе їо гт  ої 
тееііпдз. А Ехесиїіуе Воагсі тееііпд зНаІІ 
Ье уаіісі ії а зітр іе  таргіїу  ої ІНе еіесіесі 
Ехесиїіуе Воагсі тетЬ егз  рагїісіраіе. ТНе 
Ехесиїіуе Воагсі гезоіиііопз гедиіге Іо Ье 
арргоуесі Ьу таіогіїу уоіе ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі те тЬ е гз  рагіісіраііпд аі ІНе 
тееііпд. її ІНе уоіез ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі те тЬ е гз  зрііі е^иаIIу, ІНеп ІНе 
СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ 
Науе а сазііпд у о іє .

ТНе тееііпдз ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ 
Ье Неісі аз песеззагу, Ьиі аі Іеазі опсе а 
топіН. ТНе тееііпдз ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі зНаІІ Ье сопуєпєс і Ьу ІНе 
СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі. ЕасН 
те тЬ е г  ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі Наз ІНе 
гідНі Іо ^е^иез^ сопуепіпд а тееііпд ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі апсі ргорозе іззиез Іо ІНе 
адепсіа ої ІНе тееііпд.

ТНе СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі 
зНаІІ іпсіерепсіепііу сіеіегтіпе ІНе сіаіе, 
Ііте , ріасе апсі адепсіа ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі тееііпд. її ІНе тееііпд ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі із сопуєпєс і аі ІНе геяиезі 
ої а т е тЬ е г  ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі, ІНе 
СНаігрегзоп ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі із 
оЬІідесі Іо зсНесІиІе а тееііпд ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі м/іІНІп ІНе Іе гт  апсі у/іїН 
ІНе адепсіа зресіїіесі іп ІНе гециезі ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі тетЬ ег.

Кроп іпіііаііуе ої ІНе СНаігрегзоп ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі, ІНе гезоіиііопз ої ІНе 
Ехесиїіуе Воагсі т а у  Ье асіоріесі Ьу ІНе 
аЬзепІее ЬаІІоІ. Веїоге ІНе Пиіез ої 
Ргосесіиге ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі аге 
асіоріесі, ІНе ргосесіиге їог ІНе аЬзепІее
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разі проведення заочного голосування 
рішення вважається прийнятим, якщо 
більшість обраних членів правління 
проголосували «за».

11.12 Рішення правління 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.

11.13 Для ведення протоколів засідань 
правління, оформлення їх копій, 
оформлення та підписання витягів з них, 
підготовки документів для правління, 
Голова правління може призначати 
секретаря правління.

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

11.15 Член правління, який не погоджується з 
прийнятим рішенням, також підписує 
протокол з застереженням та 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.

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

11.17 Наявність у члена правління заперечень 
не звільняє його від обов’язку виконання

уо(іпд зНаІІ Ье сіеіегтіпесі Ьу (Не сієсізіоп ої 
ІНе Ехесиїіуе Воагсі. Іп сазе ої ІНе 
аЬзепІее У0(іпд, (Не гезоіиііоп зНаІІ Ье 
сопзійегесі асіоріесі ії (Не т ф г іїу  ої (Ье 
еіесіесі тетЬ егз  ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі 
Ьаз уоіесі “їоґ.

11.12 ТНе гезоіиііопз ої (Не Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ 
Ье сіоситепіесі іп (Ье їогт ої тіпиіез. ТЬе 
тіпиіез ої тееііпд ої іЬе Ехесиїіуе Воагсі 
зЬаІІ Ье зідпесі Ьу ІЬе СНаігтап ої тееііпд 
ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі апсі Ьу аІІ тетЬ егз  
ої ІНе Ехесиїіуе Воагсі ргезепі аі (Не 
тееііпд. Іп сазе (Не гезоіиїіоп із асіор(есі 
Ьу ІНе аЬзепІее уоііпд, ІНе тіпи(ез зНаІІ Ье 
зідпесі Ьу (Не СНаігрегзоп ої (Не Ехеси(іуе 
Воагсі. ТНе тіпиіез ої тееііпдз ої (Не 
Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ Ье кері Ьу (Не 
Сотрапу сіигіпд ІНе Іе гт  ргезсгіЬесІ Ьу Іа\л/.

11.13 Рог (Не ригрозе ої (акіпд тіпи(ез ої 
тее(іпдз ої (Не Ехеси(іуе Воагсі, такіпд 
соріез (Негеої, сігаї(іпд апсі зідпіпд ех(гас(з 
іНегеїгот, ргерагаїіоп ої сІоситеп(з їог (Не 
Ехеси(іуе Воагсі, (Не СНаігрегзоп ої (Не 
Ехесиїіуе Воагсі т а у  арроіп( а Зесгеїагу ої 
(Не Ехесиїіуе Воагсі.

11.14 Соріез ої (Не тіпи(ез ої тееїіпдз ої (Не 
Ехесиїіуе Воагсі апсі ех(гас(з ІНегеїгот 
зНаІІ Ье зідпесі Ьу (Не СНаігрегзоп ої (Не 
Ехеси(іуе Воагсі апсі сеіііїіесі Ьу (Не 
Сотрапу’з зеаі.

11.15 А тетЬ ег ої (Не Ехеси(іуе Воагсі \л/Но сіоез 
поі адгее \л/і(Н (Не гезоІи(іоп асіоріесі Ьу (Не 
Ехесиїіуе Воагсі зНаІІ аієо зідп (Не тіпи(ез 
ууііН гезегуа(іопз апсі Не/з Не Наз (Не гідН(, 
міІНІп 24 Ноигз їгот (Не то те п ( (Не 
тееііпд епсіесі, (о риі Ніз/Нег оЬієсІіопз іпіо 
тіїіпд  апсі $иЬті( ІНет (о (Не СНаігрегзоп 
ої (Не Ехеси(іуе Воагсі ог (Не 8есге(агу ої 
(Не Ехеси(іуе Воагсі, ії (Не Іайег із 
арроіпіесі. ЗисН оЬієс(іопз зНаІІ Ье 
аНасНесі Іо (Не тіпи(ез, ої \л/НісН а зресіаі 
тагк із тасіе іп ії, апсі Ьесоте іпіедгаї рагі 
(Негеої.

11.16 ОЬієсІіопз ої (Не те тЬ е г  ої (Не Ехесиїіуе 
Воагсі зНаІІ Ье ЬгоидМ (о (Не айепііоп ої аІІ 
оІНег тетЬ егз  ої (Не Ехесиїіуе Воагсі.

11.17 ТНе їасі (На( (Не те тЬ е г ої ІНе Ехесиїіуе 
Воагсі Паз оЬіес(іопз сіоез по( геїеазе
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відповідного рішення правління.

11.18 У разі тимчасової відсутності Голови 
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.

11.19 Голова правління:

11.19.1 організовує роботу правління, скликає 
засідання та головує на них, забезпечує 
ведення протоколів, організує контроль 
за виконанням прийнятих правлінням 
рішень;

11.19.2 визначає повноваження окремих членів 
правління;

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;

Ьіт/Ьег (гот (Ье оЬІідаїіоп Іо ітр іетепі 
геїеуапі гезоіиііоп ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі.

11.18 Іп сазе ої (етрогагу аЬзепсе ої (Ье 
СЬаігрегзоп ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі 
(Ьизіпезз (гір, Іеауе, (етрогагу іпсарасіїу (о 
ІаЬоиг, еіс.), (Ье СЬаігрегзоп ої (Ье 
Ехесиїіує ВоагсГз сіиііез зЬаІІ Ье ітрозесі 
оп опе ої (Ье тетЬ егз ої (Ье ЕхесиїК/е 
Воагсі Іп ассогсіапсе \л/ііЬ (Ье огсіег іззиесі 
Ьу (Ье СЬаігрегзоп ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі 
ог Ьу сіесізіоп ої (Ье СепегаІ Мее(іпд.

11.19 ТЬе СЬаігрегзоп ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі
зЬаІІ:

11.19.1 огдапізе (Ье \л/огк ої (Ье Ехесиїіуе Воагсі, 
сопуепез апсі сЬаігз і(з тееііпдз, епзигез 
(акіпд тіпиіез, огдапізез сопігої оуєг 

ітрІетвпіа(іоп ої (Ье гезоІи(іопз а(іор(есі 
Ьу (Ье Ехесиїіуе Воагсі;

11.19.2 сіеііпез ромегз ої іпсііуісіиаі тетЬ егз ої (Ье 
Ехесиїіуе Воагсі;

11.19.3 іззие ехесиїіуе огсіегз апсі іпзігисііопз, 
міІЬіп Ьіз/Ьег аиІЬогіїу, Ьіпсііпд ироп аіі 
Сотрапу’з етріоуеез;

11.19.4 ехесиїе (зідп) оп ЬеЬаІЇ ої (Ье Сотрапу 
(Ье с о ііє с ііу є  адгеетепі, апсі апу 
атєпсітеп(з апсі зирріетепіз (Ьегеїо;

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, то за умови отримання 
такого рішення) у межах, передбачених 
затвердженим загальними зборами 
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

11.19.5 асі оп ЬеЬаІЇ ої (Ье Сотрапу, гергезеп( 
ІЬе Сотрапу и/ііЬои( ро\л/ег ої айогпеу, 
апсі епіег іпіо Ігапзасііопз іпсіерепсіепііу 
ог зиЬ]'есІ Ю сіесізіоп ої (Ье аиіЬогізес! 
Ьосіу ої ІЬе Сотрапу аз ргоуісіесі Ьегеіп;

11.19.6 епіег іп(о Тгапзасііоп (ії (Ье сіесізіоп оп 
епіегіпд іпіо ії із \л/іІЬІп ІЬе аиІЬогіїіез ої ІЬе 
СепегаІ Мееїіпд, зи^есі Іо оЬІаіпіпд зисЬ а 
сіесізіоп) у/іІЬіп ІЬе їіпапсіа! ріап (Ьисідеї) ої 
ІЬе Сотрапу арргоуесі Ьу ІЬе СепегаІ 
Меоііпд, їог (Ье атоипі ог ІЬе еяиіуаіепі іп 
апу оІЬег сиггепсу саісиїаіесі а( (Ье оїїісіаі 
гаїе ої ІЬе ІМаїіопаі Вапк ої ІІкгаіпе аз ої 31 
ОесетЬег ої ІЬе уеаг, ргесесііпд ІЬе уеаг ої 
епіегіпд іпіо гезресііуе сіеаі Іезз ІЬап ІЬе 
атоипі езІаЬІІзЬесі Ьу ІЬе Ехесиїіуе Воагсі ог 
ІЬе СепегаІ Мееїіпд;
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рішенням правління або загальних 
зборів;

11.19.7 вчиняє правочин {якщо рішення про його 
вчинення належить до компетенції 
загальних зборів, то за умови отримання 
такого рішення) за межами, 
передбаченими затвердженим 
загальними зборами 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, 
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, що затверджується загальними 
зборами, п р и зн а ч а є  на по сад и  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

11.19.7 епіег іпїо Тгапзасііоп (ії ІЬе сіесізіоп оп 
епіегіпд іпїо іі із м/ііЬіп ІЬе аиІЬогіїіез ої ІЬе 
СепегаІ Мееїіпд, зиЬ]есІ Іо оЬІаіпіпд зисЬ а 
сіесізіоп) Ьеуопсі ІЬе ІіпапсіаІ ріап (Ьисідеї) ої 
ІЬе Сотрапу арргоуесі Ьу ІЬе СепегаІ 
Мееїіпд, їог ІЬе атоипі ог ІЬе ециіуаіепі іп 
апу оІЬег сиггепсу саісиїаіесі аі ІЬе оКісіа! 
гаїе ої ІЬе Маїіопаї Вапк ої 1/кгаіпе аз ої 31 
ОесетЬег ої ІЬе уеаг, ргесосііпд ІЬе уеаг ої 
епіегіпд іпїо гезресііуе сіааі Іезз ІЬап ІЬе 
атоипі езіаЬІізЬесІ Ьу ІЬе Ехесиїіуе, Воагсі ог 
ІЬе СепегаІ Мееїіпд;

11.19.8 тападе ІЬе ргорегіу апсі їипгіз ої ІЬе 
Сотрапу зиЦесІ Іо гезігісііопз ітрозесі Ьу 
ІЬе Іаи/, іЬіз СЬагІег апсі гезоіиііопз ої 
Ьосііез ої ІЬе Сотрапу;

11.19.9 зідп сіоситепіз оп ЬеЬаІЇ ої ІЬе Сотрапу, 
іпсіисііпд раутепі апсі Ьапкіпд сіоситепіз, 
Ьазесі оп ІЬе гідЬІ ої їігзі зідпаїиге;

11.19.10 іззие ромегз ої айогпеу Іо епіег іпїо 
Ігапзасііопз оп ЬеЬаІЇ ої ІЬе Сотрапу, 
іззие огсіегз, іззие сіігесііопз, соттіззіопз 
апсі іпзігисііопз и/ЬісЬ зЬаІІ Ье тапсіаіогу 
їог аІІ етріоуеез ої ІЬе Сотрапу;

11.19.11 ореп апсі сіозе Сотрапу’з ассоипіз \л/ііЬ 
Ьапкіпд іпзіііиііопз ЬоІЬ іп икгаіпе апсі 
аЬгоасі, ассогсііпд Іо ІЬе ргосесіиге
ргезсгіЬесІ Ьу Іам;

11.19.12 іп ассогсіапсе ууііЬ ІЬе потіпаїіоп роїісу ої 
ІЬе Сотрапу арргоуесі Ьу ІЬе СепегаІ 
Мееїіпд, арроіпі апсі сіізтізз етріоуеез ої 
ІЬе Сотрапу, тападегз ої зиЬзісІіагіез 
езІаЬІі5Ье0 Ьу ІЬе Сотрапу, ЬгапсЬєз, 
гергезепіаііуе оїїісез апсі оІЬег зерагаїе 
зиЬсіІУІзіопз ої ІЬе Сотрапу, сопсіисіе 
етріоутепї адгеетепїз (сопігасіз) апсі 
адгеетепїз \л/іІЬ зисЬ тападегз; аррііез 
іп с є п ііу є з  апсі сіізсірііпагу репаїїіез Іо ІЬе 
етріоуеез ої ІЬе Сотрапу, Іакез сіесізіопз 
оп Ьгіпдіпд ІЬет Іо ІіаЬІІіІу ипсіег ІЬе Іа\л/, 
ІЬе І е г т з  ої ІЬе с о ііє с ііу є  адгеетепі ої ІЬе 
Сотрапу апсі іпіетаї сіоситепіз ої ІЬе
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відповідно до законодавства, умов 
колективного договору Товариства та 
внутрішніх документів Товариства;

11.19.13 забезпечує розроблення організаційної 11.19.13 
структури Товариства та подання її на 
затвердження загальним зборам;

11.19.14 затверджує організаційну структуру 11.19.14 

апарату управління Товариства (та
надає копії організаційної структури та 
наказу про її затвердження загальним 
зборам 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 11.19.15 
управління Товариства, штатні розписи 
відокремлених підрозділів, положення
про внутрішні структурні підрозділи 
Товариства;

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

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

11.19.18 Приймає рішення ПрО Проведення 11.19.18 
ревізій, спеціальних перевірок 
Товариства, в т.ч. його дочірніх 
підприємств, філій, представництв,
інших відокремлених підрозділів;

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

11.19.20 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

Сотрапу;

епзііге сіеуеіортепі ої ІНе огдапізаііопаї 
зігисіиге ої ІНе Сотрапу апсі зиЬтіНіпд ії 
Іо ІНе СепегаІ Мееііпд (ог арргоуаі;

арргоуе ІНе огдапізаііопаї зігисіиге о? ІНе 
тападетеп і ої ІНе Сотрапу (апсі ргоуісіе 
ІНе СепегаІ Мееііпд \л/ ііН соріез ої ІНе 
огдапізаііопаї зігисіиге апсі ІНе огсіег ої ііз 
арргоуаі поі Іаіег іНап ІНгее даогкіпд сіауз 
Ігот ІНе сіаіе ої ііз арргоуаі), зиЬзісііагіез ої 
ІНе Сотрапу езІаЬІІзНесі Ьу ІНе Сотрапу, 
ЬгапсНез, гергезепіаііуе оНісез апсі оІНег 
зерагаїе зиЬсІІУізіопз ої ІНе Сотрапу;

арргоуе зіаіііпд ІаЬІе ої ІНе тападетепі ої 
ІНе Сотрапу, зІаН зсНесіиІез ої зєрагаїе 
зиЬсІІУізіопз, гедиіаііопз оп іпіетаї 
зігисіигаї зиЬсІІУізіопз ої ІНе Сотрапу;

огдапізе ргерагаїіоп ої ІНе ІіпапсіаІ ріап
(Ьисідеі), Ьизіпезз ріап, іпуезітепі 
ргодгат, апсі зігаїеду оННе Сотрапу;

сопзісіег герогіз ої ІНе Неасіз ої зігисіигаї 
апсі зерагаїе зиЬсІІУізіопз ої (Не Сотрапу, 
Неасіз ої ууогкіпд дгоирз апсі апу оІНег
гезропзіЬІє регзопз, апсі та ке  сопсіизіопз 
аЬоиІ зисН герогіз іНаї аге тапсіаіогу їог 
ІНе заісі регзопз;

Іаке сієсізіоп оп сопсіисііпд аисіііз, зресіаі 
аисіііз ої ІНе Сотрапу, іпсіисііпд ііз 
зиЬзісііагіез, ЬгапсНез, гергезепіаііуе 
оіїісез апсі оІНег зерагаїе зиЬсІІУізіопз;

арргоуе ІНе Іізі ої сіаіа сопзіііиііпд Ігасіе 
зесгеї апсі/ог сопіісіепііаі іпіогтаїіоп ої ІНе 
Сотрапу, ІНе ргосесіиге їог ІНе изе апсі
зіогаде ої зисН сіаіа;

епзиге огдапізаііоп ої тіїііагу гесогсі 
кееріпд апсі ітріетепіаііоп ої тоЬІІІзаІіоп 
теазигез іп (Не Сотрапу Іо ргезеп/е 
тоЬІІІзаІіоп сарасіїіез апсі тоЬІІІзаІіоп
гезеп/ез іп ассогсіапсе «ІІН (Не Іа«;
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законодавства;

11.19.21

11.19.22

11.19.23

11.19.24

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 таємииці, та виконує свої 
посадові обов’язки з урахуванням вимог 
законодавства щодо збереження 
державної таємниці, при цьому у 
випадку обрання на посаду Голови 
правління Товариства особи, яка не є 
громадянином України, за рішенням 
загальних зборів обов’язки щодо 
здійснення діяльності Товариством в тій 
частині, що пов'язана з інформацією, 
яка становить державну таємницю, 
можуть бути покладені на одного із 
членів правління, який є громадянином 
України, та який визнається керівником 
визначеної загальними зборами сфери 
діяльності Товариства, що пов’язана з 
інформацією, яка становить державну 
таємницю. Такий член правління 
зобов'язаний забезпечити здійснення 
Товариством діяльності, що пов'язана з 
інформацією, яка становить державну 
таємницю, з дотриманням вимог 
законодавства щодо збереження 
державної таємниці;

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

ЗДІЙСНЮЄ ІНШІ ф ун кц ії, які необ х ідн і ДЛЯ 11.19.24

забезпечення нормальної роботи

арроіпі, ассогсііпд Іо ІЬе ргосесіиге 
езІаЬІІзЬесі Ьу ІЬе Іедізіаііоп ої ІІкгаіпе, ап 
оїїісіаі їл/Ьо із а сіїігеп ої Іікгаіпе, Ьеасі ої 
ІЬе Юр-зесгеї Ьосіу ІазкесІ \л/ііЬ ІНе 
огдапізаііоп апсі ітріетепіаііоп оі 
теазигез їог ІЬе ргоіесііоп ої зіаіе зесгеі 
апсі ехесиїез ііз оїїісіаіз сіиііез іп 
сотрііапсе ууііґі Іедізіаііоп оп ргоіесііоп ої 
зіаіе зесгеі. Іп сазе (Ье СЬаігрегзоп ої (Ье 
Ехесиїіуе Воагсі ої (Ье Сотрапу із по( а 
сі(і2еп ої 1/кгаіпе, (Ье бепегаї Мееїіпд 
т а у  гє зо іу є  (о у є з і опе ої (Ье Ехесиїіуе 
Воагсі тетЬ егз, и/Ьо із а сі(ігеп ої ІІкгаіпе 
апсі ууЬо із  арроіп(есі аз (Ье Ьеасі ої (Ье 
Сотрапу’з зрЬеге ої асііуііу соппесіесі 
\мі(Ь зіаіе зєсгеї Ьу (Ье СепегаІ Мееїіпд, 
\л/іІЬ ІЬе оЬІІдаїіопз геїаіес! Іо (Ьаі рагі ої 
ІЬе Сотрапу’з ас(іуі(у \л/ЬісЬ із соппес(есі 
\мііЬ з(а(е зесгеі. ЗисЬ ЕхесиСме Воагсі 
те тЬ е г  зЬаІІ епзиге (Ье Сотрапу'з 
асііуііу геїаіесі (о з(а(е зесге( іп 
сотрііапсе \мі(Ь ІедізІа(іоп оп (Ье 
ргоіесііоп ої з(а(е зесге(;

11.19.22 ітр!етеп( епуігоптеп(аІ теазигез, епзиге 
геІіаЬІІііу апсі заїеіу ої (Ьо изе ої іпсіизігіа! 
їасііі(іез іп (Ье соигзе ої ргосіисііоп апсі 
Ьизіпезз асііуіііез, апсі огдапізе ІЬе \л/огк 
їог ргеуепііоп ої ассісіепіз, їігез апсі Іозз ої 
ргорегіу;

(аке теазигез Іо сгеаіе заїе апсі ргорег 
у/огкіпд сопсііііопз апсі \люгкріасе 
епуігоптепі, іпсіисііпд іп зиЬзісііагіез 
езІаЬіізЬесІ Ьу ІЬе Сотрапу, ЬгапсЬез, 
гергезепіаііуе ойісез апсі оіЬег зерагаїе 
зиЬсІІУІзіопз, апсі епзиге оЬзеп/апсе ої 
могкегз’ гідЬІз диагапіеесі Ьу (Ье Іадл/в оп 
ІаЬоиг заїеіу;

регїогт о(Ьег сіиііез песеззагу їог (Ье 
їасіїііаііоп ої ІЬе Сотрапу'з погтаї
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Товариства згідно з законодавством та 
внутрішніми документами Товариства.

11.20 Голова правління несе відповідальність 
за:

11.20.1 організацію виконання рішень загальних 
зборів.

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

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

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

11.20.5 організацію військового обліку та 
мобілізаційну підготовку громадян 
України.

11.20.6 дотримання та реалізацію Товариством 
вимог антикорупційного законодавства.

11.21 Повноваження члена правління 
припиняються достроково у разі:

11.21.1 складання повноважень за його 
особистою заявою;

11.21.2 визнання його судом недієздатним або 
безвісно відсутнім;

11.21.3 припинення його повноважень за 
рішенням загальних зборів;

11.21.4 його смерті.

12 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1 Фінансовий рік Товариства співпадає з 
календарним.

12.2 Товариство веде бухгалтерський та 
статистичний облік, складає і подає

орегаїіопз іп ассогсіапсе \л/іїН іНе Іа\л/ апсі 
ІНе іп іетаї роїісіез апсі гедиіаїіопз ої ІНе 
Сотрапу.

11.20 ТНе СНаігрегзоп ої іНе Ехесиїіуе Воагсі 
$НаІІ Ье гезропзіЬІе їог:

11.20.1 огдапізаііоп ої ітріетепїаїіоп ої (Не 
гезоіиїіопє ої (Не СепегаІ Мееїіпд.

11.20.2 огдапізаїіоп апсі геІіаЬІІіїу ої Ьизіпезз 
гезиііз гоїіесїесі іп їНе ассоипїіпд гесогОз 
ої ЇНе Сотрапу, Ііте їу  зиЬтіззіоп ої (Не 
аппиаі героП апсі оїНег герогіз.

11.20.3 ргерагаїіоп ої їНе гециігесі герогїз оп ІНе 
асїІУІїіез ої їНе Сотрапу сіигіпд ІНе 
герогііпд регіосі апсі ргорозаіз гедагсііпд 
ріапз ої ІНе Сотрапу, и/ПісН зНаІІ Ье зепї 
Іо ІНе СепегаІ Мееїіпд їог арргоуаі апсі 
адгеетепі іп ассогсіапсе \л/іїН ЇНе 
езіаЬІІзНесі ргосесіиге.

11.20.4 з іо га д е  ої ІНе тіпиіез ої тееііпдз ої ІНе 
Сотрапу’5 Ьосііез, сопзїіїиепї апсі іп іетаї 
сіоситепїз ої ІНе Сотрапу.

11.20.5 огдапізаїіоп ої ІНе тіїіїагу гесогсі кееріпд 
апсі тоЬІІІзаїіоп їгаіпіпд ої (Не сіїігепз ої
ІІкгаіпе.

11.20.6 сотрііапсе іл/ііН апсі ітріетепїаїіоп ої (Не 
гериігетепїз ої апїі-соггирїіоп Іаи/з Ьу ІНе 
Сотрапу.

11.21 ТНе аиїНогіїіез ої те тЬ е г  ої ІНе Ехесиїіуе
Воагсі зНаІІ їегтіпаїе іп сазе ої:

11.21.1 гезідпаїіоп Ьу Ніз/Нег регзопаї арріісаїіоп;

11.21.2 гесодпіїіоп ої Ніт/Нег ІедаІІу іпсотреїепї 
ог ті5зіпд Ьу їНе соигї сіесізіоп;

11.21.3 їегтіпаїіоп ироп сіесізіоп ої ІНе СепегаІ 
Мееїіпд;

11.21.4 Ніз/Нег сІеаїН.

12 АССОІШ ТІМС Д №  ОЕРОНТІМО

12.1 ТНе їіпапсіаі уеаг ої ІНе Сотрапу зНаІІ 
соіпсйе іл/іїН ІНе саіепсіаг уеаг.

12.2  ТНе Сотрапу зНаІІ таіпїаіп іїз ассоипїіпд 
апсі зїаїізїісаі гесогсіз; ргераге апсі зиЬтії
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статистичну інформацію та інші дані 
відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності у порядку, 
встановленому законом та внутрішніми 
документами. Статистична звітність 
ґрунтується на даних бухгалтерського 
обліку і подається в установленому 
обсязі органам державної статистики.

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

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

12.5 Оподаткування результатів 12.5 
господарської діяльності Товариства 
здійснюється згідно з законодавством.

12.6 Річна фінансова звітність підлягає 12.6 
затвердженню загальними зборами.

13 ПЕРЕВІРКА, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 13
ТОВАРИСТВА

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

13.2 Служба внутрішнього аудиту Групи 13.2 
Нафтогаз проводить планові та 
позапланові спеціальні перевірки 
фінансово-господарської діяльності 
Товариства, виконує інші функції, 
відповідно до рішень загальних Зборів
та діє незалежно, об’єктивно та 
неупереджено.

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

зіаіізіісаі іпїогтаїіоп апсі оіНег сіаіа іп 
ассогсіапсе адіїН ІНе Іпіегпаїіопаї РіпапсіаІ 
Нерогііпд Зіапсіагсіз ассогсііпд Іо ІНе 
ргосесіиге езІаЬІІзНесі Ьу Іа\л/ апсі іпіегпаі 
сіоситепіз. Зіаіізіісз герогііпд із ЬазесІ оп 
ІНе ассоипііпд сіаіа апсі із зиЬтіїїесі іо (Не 
зіаіе зіаіізіісз аиІНогіІіез іп ІНе ^и ігес і 
зсоре.

ТНе геІіаЬІІіІу апсі іпіедгіїу ої ІНе 
Сотрапу'з аппиаі ІіпапсіаІ зіаіетепіз
$НаІІ Ье сегііїіесі Ьу ап аисіііог (аисііііпд 
іігт).

ТНе СНаігрегзоп оі ІНе Ехесиїіуе Воагсі 
апсі СНІеї Ассоипіапі аге ІіаЬІе їог 
огдапізіпд ассоипііпд апсі ассигасу ої сіаіа 
геїіесіесі ІНегеіп.

ТНе гезиііз ої Ьизіпезз асііуіііез ої ІНе 
Сотрапу зНаІІ Ье ІахесІ іп ассогсіапсе и/ІІН 
ІНе Іа\л/.

Аппиаі ІіпапсіаІ зіаіетепіз зЬаІІ Ье 
арргоуесі Ьу ІНе СепегаІ Мееііпд.

ПЕУІЕМ, СОМТПОІ. АИО АІЮ ІТ ОР ТНЕ 
СОМРАІЧУ

Аисііі апсі геуіеи/ ої іНе Сотрапу’з Ьизіпезз 
асііуіііез зНаІІ Ье саггіесі оиі Ьу ІіпапсіаІ 
сопігоііег, ІНе іпіетаї аисііі зє гу іс є  ої ІНе 
ІМаїіодаг (Згоир апсі іпсіерепсіепі (ехіетаї) 
аисіііог ассогсііпд іо ІНе ргосесіигез 
езІаЬІІзНесі Ьу ІНе СНагіег, іпіетаї 
сіоситепіз апсі ІНе Іа\лл

Іпіетаї аисііі зеп/ісе ої ІНе №ЇІода2 Сгоир 
зНаІІ саггу оиі зсНесІиІесі апсі ипзсНесіиІесі 
зресіаі г є у і є \л/5  ої ІНе Сотрапу’з Ьизіпезз 
асііуіііез, саггу оиі оіНег їипсііопз аз 
ргоуісіесі Ьу ІНе гезоіиііопз ої ІНе СепегаІ 
Мееііпд апсі асіз іпсіерепсіепііу, оЬіесІІуеІу 
апсі ипЬіазесіїу.

АппиаІ ІіпапсіаІ зіаіетепіз ої ІНе Сотрапу 
аге зиЬ]'есІ Іо тапсіаіогу аисііі Ьу ап
іпсіерепсіепі (ехіегпаї) аисіііог.

Зресіаі аисііі оі Ьизіпезз асііуіііез ої ІНе 
Сотрапу та у  Ье сопсіисіесі Ьу ап
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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 13.5 
днів з дати отримання запиту акціонера
про спеціальну перевірку незалежним 
(зовнішнім) аудитором забезпечити 
аудитору можливість проведення 
перевірки. У зазначений строк правпіння 
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, служба 13.7 
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 працівники Товариства 
зобов'язані забезпечити доступ 
фінансового контролера, служби 
внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз та 
незалежного (зовнішнього) аудитора до 
всіх документів, необхідних для 
перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства.

Працівники служби внутрішнього аудиту 
Групи Нафтогаз під час виконання своїх 
функціональних обов'язків мають право 
на ознайомлення з документами, 
даними, будь-якою інформацією з питань 
діяльності Товариства, письмовими 
поясненнями працівників,
інформаційними даними, включаючи всі 
підрозділи Товариства, незалежно від 
країни їх місцезнаходження, мають 
право на доступ до систем

іпсіерепсіепі (ехіегпа!) аисіііог аі ІНе геяиезі 
апсі ехрепзе ої ІНе зНагеНоІсіег оі ІНе 
Сотрапу поі тоге  іНап Ш се  а саіепсіаг 
уеаг. ТНе СепегаІ Мееїіпд та у  сіесісіе Іо 
геітЬигзе ІНе созіз оі зисН аисііі Іо ІНе 
зНагеНоІсіег.

МіІНіп 10 сіауз ироп (Не сіаіе оі гесеірі оі 
ІНе зНагеНоІсіег’з геяиезі (ог ІНе зресіаі 
аисііі Ьу ап іпсіерепсіепі (ехіетаї) аисіііог, 
ІНе Сотрапу зНаІІ ргосиге ІНаї ІНе аисіііог 
та у  саггу оиі зисН ап аисііі. Оигіпд ІНІз 
Іе гт  ІНе Ехесиїіуе Воагсі Наз Іо діуе ІНе 
зНагеНоІсіег ап апз\л/ег сопіаіпіпд 
іпіогтаїіоп оп ІНе соттеп сетеп і сіаіе оі 
ІНе аисііі.

N0 аіііііаіе оі (Не Сотрапу, аіііііаіе оі ап 
оііісег оі (Не Сотрапу, ог а регзоп 
ргоуісііпд сопзиііапсу зеп/ісез (о (Не 
Сотрапу т а у  Ье ап іпсіерепсіепі аисіііог.

РіпапсіаІ сопігоііег, іпіетаї аисііі зеп/ісе оі 
ІНе Ш ііодаг Огоир апсі іпсіерепсіепі 
(ех(егпаі) аисіііог аге епііііесі Іо оЬІаіп, ироп 
іНеіг гециезі, іго т оііісегз апсі етріоуеез оі 
ІНе Сотрапу ассоипііпд, ііпапсіаі апсі 
оІНег сіоситепіз апсі іпіогтаїіоп. Оііісегз 
апсі етріоуеез оі ІНе Сотрапу ти зі 
ргоуісіе Іо ііпапсіаі сопігоііег, іп(етаі аисіі( 
зеїл/ісе оі (Не №аіІода2 Сгоир ассезз Іо аіі 
(Не сІоситеп(з песеззагу (о гєу ієу / ог аисіі( 
Ьизіпезз асііуіііез оі (Не Сотрапу.

Іп огсіег (о іиііііі ііз Іазкз апсі іипсііопз 
етріоуеез оі ІНе іпіетаї аисііі зеп/ісе оі 
ІНе № іІодаг Сгоир зНаІІ Ье епііііесі Іо деі 
асяиаіпіесі мііН сіоситепіз, сіаіа, апу 
іпіогтаїіоп геїаііпд Іо (Не Сотрапу'з 
асііуіііез, м/гіКеп ехріапаїіопз оі етріоуеез, 
іпіогтаїіопаї сІа(а, іпсіисііпд аІІ ипі(з оі (Не 
Сотрапу гєдагсіїезз (Не соип(гу оі ІНеіг 
асісігезз, зНаІІ Ье дгапіесі ассезз (о ІТ 
зузіегпз, агсНІуез, апсі герогіз оі ІНе 
Сотрапу, зНаІІ Ье епііііесі іо гєсє іує
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автоматизації, архівів та звітності 
Товариства, на отримання (з 
урахуванням принципу розумності) 
письмових пояснень від керівників і 
працівників Товариства, що виникають 
під час проведення перевірки та за її 
результатами.

Керівник служби внутрішнього аудиту 
Групи Нафтогаз у рамках здійснення 
своїх функцій може встановлювати 
вимоги (щодо форми та змісту) надання 
звітності, документації та інформаційних 
матеріалів Товариством.

13.8 До перевірок фінансово-господарської 13.8 
діяльності Товариства можуть 
залучатися зовнішні 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, та служби 
внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз в 
частині права членів ревізійної комісії на 
отримання і доступ до інформації та 
документації Товариства.

13.10 Акціонеру забезпечується можливість 13.10 
ознайомлюватись з будь-якими 
бухгалтерськими та фінансовими 
документами Товариства. Товариство 
зобов'язане надавати Акціонеру на його 
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.

(зиЬіес! Іо геазопаЬІепезз ргіпсіріе) \л/гійеп 
ехріапаїіопз їго т  оїїісіаіз апсі етріоуеез ої 
ІНе Сотрапу, ІНе пеесі їог \л/НісН агізез 
сіигіпд аисіііз апсі їоііоадпд ІНеіг гезиіїз.

Іп огсіег Іо їиїїіІІ ііз їаекз апсі їипсїіопз СНіеї 
Іпіетаї АисІІІог ої ІНе №їїодаг Сгоир зНаІІ 
Ье епїіііесі (о зеї гедиігатепіз (їогт- апсі 
сопІепІ-\л/ізе) їог іНе зиЬтіззіоп ої героПз, 
сіоситепіз, апсі іпїогтаїіопаї таїегіаіз Ьу 
ІНе Сотрапу.

Аисіііз/геуіешз ої їНе Сотрапу’з асїІУІїіез 
та у  Ье сопсіисіесі міІН іп уо іує гпєп і ої ЇНе 
ехїегпаї зресіаіізїз апсі ехреПз (іпсіисііпд 
аисііїогз) аз сіеіегтіпесі Ьу ІНе (ЗепегаІ 
Мееїіпд.

ТНе аисііі ої Ьизіпезз асїІУІїіез ої їНе 
Сотрапу та у  аізо Ье саггіес! оиі Ьу (Не 
аисііі соттіззіоп (іпіетаї аисіі(ог), ії ЇНе 
Іаїієг із еіесіесі Ьу ІНе СепегаІ Мееїіпд. АІІ 
ргоуізіопз ої ІНіз СНагїег геїаїіпд їо їіпапсіаі 
сопігоііег, ІНе іпіегпаї аисіії зеп/ісе ої їНе 
№їїода2 вгоир геїаїіпд Іо їНе гідНІз ої ІНе 
аисіії соттіззіоп тетЬ егз (о оЬіаіп апсі Ье 
дгапіесі ассезз (о іпїогтаїіоп апсі 
сіоситепіз ої ІНе Сотрапу зНаІІ арріу Іо 
(Не аисіії соттіззіоп (іп(етаі аисіі(ог), і(з 
Неасі апсі тетЬ егз.

Апу ассоип(іпд гесогсіз ог ІіпапсіаІ 
сіоситепіз ої їНе Сотрапу зНаІІ Ье тасїе 
ауаіІаЬІе їог гєу ієм  Ьу ІНе ЗНагеНоІсІег. 
ТНе Сотрапу зНаІІ їитізН їо їНе 
ЗНагеНоІсІег, аі ііз ^ и е з і ,  ^иа^^е Îу 
ІіпапсіаІ герогіз, іпсіисііпд іїз Ьаіапсе 
зНееі апсі ргоїіїз апсі Іозз ассоипі, аз \л/єіі 
аз ііз аппиаі їіпапсіаі герогіз іпсіисііпд ІНе 
Ьаіапсе зНееі апсі ІНе ргоїіїз апсі Іозз 
ассоипі, міІНіп іНгее (3) Ьизіпезз сіауз 
аїїег гесеірї Ьу {Не Сотрапу ої ЇНе 
ЗНагеНоІсІег'з ^е^ие5(.

14 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 14 Ц Ш О Ш  С О Н ЕС ТІУЕ

14.1 Трудовий колектив Товариства 14.1 ТНе ІаЬоиг с о ііє с ііу є  ої (Не Сотрапу 5НаІІ
становлять усі працівники, які своєю сотргізе аІІ етріоуеез м/Но сопїгіЬиїе (Неіг
працею беруть участь в Його діяльності ІаЬоиг (о Сотрапу'з асїІУ Іїіез оп (Не Ьазіз 
на підставі трудового договору
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14.2

14.3

14.4

14.5

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

(контракту, угоди).

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

Трудовий колектив:

1) розглядає та схвалює проект 
колективного договору;

2) заслуховує інформацію про виконання 
колективного договору;

3) бере участь у визначенні заходів 
матеріального і морального 
стимулювання високопродуктивної праці, 
заохочення винахідництва і 
раціоналізаторської діяльності.

ої ІНе етріоугтіепі адгеетепі (сопігасі).

Етріоутепі сопсііііопз, гетипегаїіоп апсі 
зосіаі ргоіесііоп Іе гтз  ої ІНе ІаЬоиг 
с о ііє с ііу є  зНаІІ Ье сіеїіпесі ассогсііпд Іо ІНе 
Іа\л/з.

14.3 ТНе ІаЬоиг с о ііє с ііу є  ої ІНе Сотрапу зНаІІ:

1) сопзісіаг апс) арргоуе сігаїї с о ііє с ііу є

адгеетепі;

2) Неаг ІНе іпїогтаїіоп оп їиїїіітєпі ої ІНе 
с о ііє с ііу є  адгеетепі Ьу ІНе рагііез;

3) рагіісіраіе іп сіеіегтіпаїіоп ої їіпапсіаі апсі 
тогаї іп с є п ііу є з  їог ргосіисііуе ІаЬоиг, аз \лгеІІ 
а$ іп с є п ііу є з  епсоигадіпд іппоуаііоп апсі 
іп у є п ііу є  \л/огк.

Повноваження трудового колективу 14.4 
реалізуються шляхом прийняття рішень 
на загальних зборах (конференції) 
трудового колективу.

Повноваження трудового колективу 14.5 
реалізуються загальними зборами
(конференцією) трудового колективу та 
їх виборним органом, який формується 
відповідно до законодавства. У 
відносинах з Товариством права та 
інтереси трудового колективу 
представляє представник
профспілкового органу або інший 
уповноважений трудовим колективом 
органу, який підписав колективний 
договір від імені трудового колективу.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ 15
ТОВАРИСТВА

Товариство припиняється: 15.1

за рішенням загальних зборів; або 15.1.1

на підставі рішення суду, що вступило у 15.1.2 
законну силу.

Товариство припиняється в результаті 15.2 
передання всього свого майна, прав та 
обов'язків іншим підприємницьким 
товариствам -  правонаступникам

ТНе аиІНогіІіез ої ІНе ІаЬоиг с о ііє с ііу є  зНаІІ 
Ье їиїїіііесі іНгоидН сіесізіопз ої ІНе депегаї 
тееііпд (сопїегепсе) ої ІНе ІаЬоиг 
со іієс ііує .

ТНе ромегз ої ІНе ІаЬоиг с о ііє с ііує  зНаІІ Ье 
ехегсізесі Ьу ІНе депегаї тееііпд
(сопїегепсе) ої ІНе ІаЬоиг со ііє с ііує  апсі ііз 
еіесіесі Ьосіу мНісП із їогтесі іп ассогсіапсе 
№ІІН ІНе Іедізіаііоп ої ІІкгаіпе. Іп ІНе 
геїаііопз \л/ііН ІНе Сотрапу, ІНе гідНіз апсі 
іпіегезіз ої ІНе ІаЬоиг со ііє с ііує  зНаІІ Ье 
гергезепіесі Ьу ІНе гергезепіаііуе ої ІНе 
Ігасіе ипіоп Ьосіу ог оіНег Ьосіу аиІНогізес! 
Ьу ІНе ІаЬоиг с о ііє с ііу є  ІНаї Наз зідпесі ІНе 
с о ііє с ііу є  адгеетепі оп ЬеНаІЇ ої ІНе ІаЬоиг 
со іієс ііує .

ТЕЯМINАТIОN ОР ТНЕ СОМРАМУ

ТНе Сотрапу зИаІІ Ье Іегтіпаїесі: 

ії зо сіесісіесі Ьу ІНе бепегаї Мееііпд; ог 

ригзиапі Іо ІНе їіпаї соигі огсіег.

ТНе Сотрапу зНаІІ Ье Іегтіпаїесі аз а 
гезиіі ої ІНе Ігапзїег ої аІІ ііз ргорегіу, 
гідНіз апсі оЬІІдаїіопз Іо оіНег Ьизіпезз 
епііііез, ііз Іедаі зиссеззогз (Ьу мау ої
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(шляхом злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або в результаті 
ліквідації.

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

15.4 3 дати призначення комісії з припинення 
до неї переходять повноваження 
виконавчого органу по управлінню 
справами Товариства.

15.5 Комісія з припинення вживає усіх 
можливих заходів щодо виявлення
дебіторів та кредиторів Товариства і 
забезпечує проведення розрахунків з 
ними.

15.6 Задоволення вимог кредиторів 
проводиться 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, а Товариство таким, що 
припинилося, з моменту внесення 
відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

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

тегдег, асдиізіїіоп, зріп оії, 
(гапзіогта(іоп), ог аз а гезиК оі Іідиісіа(іоп.

15.3 ТНе Сотрапу зНаІІ Ье (егтіпаїесі Ьу а 
Іегтіпаїіоп соттіззіоп  арроіпіесі Ьу ІНе 
СепегаІ Мееїіпд, ог Ьу а Іегтіпаїіоп 
соттіззіоп  арроіпіесі Ьу а соиП, і! (Не 
Сотрапу із Іегтіпаїесі ассогсііпд (о а 
соиіі сіесізіоп.

15.4 ТНе Тегтіпаїіоп С оттіззіоп  зНаІІ аззите  
(Не аи(Ногі(іез о( Ехесиїіуе Воагсі (о 
тападе (Не Сотрапу аз оі ІНе сіаіе ої ііз 
арроіпітепі.

15.5 ТНе Тегтіпаїіоп С оттіззіоп  зНаІІ (аке аІІ 
геазопаЬіе теазигез (о ісіепіііу (Не
сіеЬІогз апсі сгесіііогз оі (Не Сотрапу, 
та к е  зеїііетепіз \л/ііН ІНет.

15.6 Апу с іа ітз оі ІНе сгесіііогз зНаІІ Ье 
заіізііесі ассогсііпд (о (Не ргосесіиге 
ез(аЬІізНесі Ьу Іамл

15.7 Апу іипсіз ог о(Нег ргорегіу гетаіпіпд ироп 
заіізіасііоп оі ІНе сгесіііогз1 сіаітз зНаІІ Ье 
сіізІгіЬиІесі Іо ІНе зНагеНоІсіегз рго гаїа Іо 
ІНе питЬег оі ІНеіг зНагез. ТНе ргорегіу 
м/НісН Наз Ьееп ІгапзіеггесІ Ьу ІНе 
зНагеНоІсіегз Іо ІНе Сотрапу (ог изе зНаІІ 
Ье геїигпесі Іо зисН ЗНагеНоІсіегз іп кіпсі 
апсі тіїНоиІ апу сотрепзаііоп.

15.8 ТНе (егтіпа(іоп оі ІНе Сотрапу зНаІІ Ье 
сіеетесі сотріеіесі апсі ІНе Сотрапу зНаІІ 
Ье Іегтіпаїесі, ууііН еііесі (гот ІНе сіаіе 
«Неп ІНе гезресііуе Іегтіпаїіоп епігу із 
тасіе іп ІНе ШКівсІ Зіаіе Педізіег оі ІедаІ 
Епііііез, Іпсііуісіиаі Епігергепеигз апсі 
РиЬІІс Огдапігаііопз.

16 А М Е Ш М Е И ТЗ ТО ТНЕ СНАНТЕН ОР 
ТНЕ СОМ РАМУ

16.1 ВезоІи(іоп (о агпепсі (Не СНагІег із \лм(Ніп 
(Не ехсіизіуе аи(НогіІіез ої (Не СепегаІ 
Мееїіпд. Атепсітеп{з (о (Не СНагІег зНаІІ 
Ье тасіе Ьу отау оі гез(а(етеп( оі (Ніз 
СНаїїег іп уугіїіпд апсі зНаІІ Ье зідпесі Ьу
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акціонерам.* ,го=псваженими ними 
особами.

зіпагеїпоісіегз, іНеіг аиіЬогігесі регзопз.

16.2 Зміни до статуту Товариства підлягають 16.2 Атепсітепіз 1о Шіз СЬаПег гериіге зіаіе 
держави  ̂ реєстоац гедізігаїіоп.

Від акціонера Оп ЬеНаІЇ ої ІЬе зНагеНоИег

Х Е О  оі Маїівпаї іІо іпІ-З іоск С отрапу 
«Нафтога |аг|ої ІІкі^аше”_________

5. РегеІота

Переклад цього документу з української мови на англійську мову здійснено мною, 

перекладачем Кучерук Ольгою Петрівною _

'У

їй , * Су

С. Перелома
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-їв, Україна, двадцять першого травня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую 

справжність підпису виконуючого обов’язки голови правління, публічного акціонерного товариства 
“Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Переломи Сергія Віталійовича та 
справжність підпису перекладача Кучерук Ольги Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.
Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.
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