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1,1

зАгАльнl положЕння

Цей статут регулюе

Акцiонерного товариства

дiяльнiсть

1
1,1

було створене внаслiдок реорганiзацiТ
flержавного виробничого пiдприемства
по видобрку, сховищу i транспортуванню

нафти та газу "Чорноморнафтогаз"
шляхом перетворення в акцiонерне
товариство - "ДЕРЖАВНЕ АКЦlОНЕРНЕ

STocK

coMPANY
"CHORNOMORNAFTOGAZ" pursuant to the
оrdег of the president of ukrаiпе as of 25

товАриство "чорноморнАФтогА3"

вiдповiдно до Указу Президента УкраТни
вiд 25.02.1998 Ns 151/98 "про

FеЬгчаrу 1998 No. 151/98 "Оп Reorganisation
of the Oil and Gas complex of Ukrаiпе", Оrdеr
of the cabinet of Ministers of ukrаiпе as of 25
Мау 1998 No. 747 "Оп establishment of the
National Joint-Stock Соmрапу "Naftogaz of
ukraine" апd оrdеr of the state committee оп
Oil, Gas and Oil-Refining lndustry of Ukrаiпе as
of '18 August 1998 No. 184 "Оп establishment
of NJSC "Chornomornaftogaz" апd is а legal
successor to all its рrорегtу and поп-рrореrtу

реформування нафтогазового комплексу
Украiни", постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 25.05.,1998 Ne 747 "Про
акцiонерноТ

компанiТ "Нафтогаз УкраТни" та наказу
!ержавного KoMiTeTy нафтовоI, газовоi та

нафтопереробноi промисловостi Укра'lни
вiд 18.08.1998 Ne 184 "Про створення

"Чорноморнафтогаз" та

This Charter regulates the activities of Joint
Stock Соmрапу National Joint Stock Соmрапу
Сhоrпоmоrпаftоgаz (the "Соmрапу"),
established as а result of the rеоrgапisаtiоп of
State Ргоdчсtiоп Епtеrрrisе specialized in gas
gas
and
storage
рrоduсtiоп
"Сhоrпоmоrпаftоgаz" through trапsfоrmаtiоп
into а joint stock соmрапу - "NATIONAL JO|NT

",Щержавне

товариство
"Чорноморнафтогаз" ("Товариство"), lло
акцiонерне

утворення Нацiональноi

GENERAL PRovlSloNS

!АТ

rights апd obligations.

е

правонаступником Bcix його майнових та
немайнових прав та обов'язкiв.
1.2

Товариство входить до Групи Нафтогаз. у

значеннi цього TepMiHy, наданому у
п. 1.6. Статуту. lнтереси Товариства
спiвпадають

з

1.2

iнтересами акцiонерного

товариства "Нацiональна акцiонерна

компанiя "Нафтогаз Украiни" як единого

акцiонера

sole shareholder and соrроrаtе сепtеr of the
Naftogaz Group acting in the interests of the
whole Naftogaz Group. lnternal documents
of the Naftogaz Grочр аrе binding оп the
Соmрапу upon thеir approval Ьу the
Gепеrаl Shareholders Meeting of the

та

корпоративного центру
Групи Нафтогаз, що дiе в iHTepecax Bciei
Групи Нафтогаз. Внутрiшнi документи
Групи Нафтогаз е обов'язковими для
Товариства пiсля Тх затвердження (або
схвалення)
загальними зборами
акцiонерiв
Товариства ("загальнi
збори").
,t.3

Повне найменування Товариства:

1.з.1

украТнською мовою:

Акцiонерне

товариство

акцiонерне
"Чорноморнафтогаз",
1,3,2

Соmрапу (the GeneraI Meeting).

'1.3
1.з.1

товариство

iп the Ukrainian language shall Ье:

товариство

акцiонерне
"Чорноморнафтогаз";

1.з,2

2

Ful| паmе of the Соmрапу:

Акцiонерне

",Щержавне

англiйською мовою:

The Соmрапу is а рагt of Naftogaz Grочр
as defined iп clause 1.6 hеrеоf. lnterests of
the Соmрапу аrе aligned with the interests
of Joint-Stock Соmрапу "National JоiпЬ
Stock Company "Naftogaz of Ukraine" as its

",Щержавне

товариство

iп the English language shall Ье:

Joint Stock Соmрапу National Joint Stock
Соmрапу Сhоrпоmоrпаftоgаz;
1.з.з

росiйською

мовою:

Акционерное
"Государственное
общество

Joint Stock Соmрапу National Joint Stock
Соmрапу Сhоrпоmоrпаftоgаz;

1,з.3

Акционерное

общество
"Государственное акционерное общество

общество
акционерное

"Черноморнефтегаз";

ерном орнефтегаз";

"Ч

1.4

Скорочене найменування Товариства:

1.4,1

украТнською мовою:

flержавне акцiонерне

1,4
1,4,1

1,4.2
Stock

1.5

товариство

iп the English language shall Ье:

National Joint

Соmрапу

Stock

Соmрапу

Сhоrпоmогпаftоgаz;

Сhоrпоmоrпаftоgаz;
1.4.3

in the Ukгаiпiап language shall Ье:

"Чорноморнафтогаз";

англiйською мовою:

National Joint

Abbreviated паmе of the Соmрапу:

flержавне акцiонерне

товариство

"Чорноморнафтогаз";

,1,4.2

iп the Russian language shall Ье:

1.4.3

росiйською мовою:

iп the Russian language shall Ье:

Государственное акционерное общество

Государственное акционерное общество

"Черноморнефтегаз".

"Черноморнефтегаз",

не

Товариство

здiйснювало публiчну

1.5

The Соmрапу has not made public offerings
of its оwп shares апd, ассогdiпglу, its type is
а private joint-stock соmрапу.

1.6

lп this Сhаrtеr of the Соmрапу (the "СhаЁеr")
the below terms have the following mеапiпg:

пропозицiю власних акцiй i, вiдповiдно, за
типом е приватним акцiонерним

товариством.
1.6

У

цьому CTaTyTi Товариства ("Gтатут")
нижченаведенi термiни вживаються в

такому значеннi:
1.6.1

Група Нафтогаз - означае Товариство,
акцiонерне товариство "Нацiональна

1.6.1 Naftogaz Group

-

shall mеап the Соmрапу,
Joint-Stock Соmрапу "National Joint-Stock
Соmрапу "Naftogaz of Ukrаiпе and:

акцiонерна компанiя "Нафтогаз Украiни"
та:

юридичних осiб, iнформацiю щодо
фiнансового становиlла, результатiв
дiяльностi та руху грошових коштiв яких
акцiонерне товариство "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз УкраТни"

згiдно

з

чинним законодавством

i

мiжнародними стандартами фiнансовоi
до
консолiдованоТ рiчноТ фiнансовоi

звiтностi повинна включити

legal entities whose financial

condition,

реrfоrmапсе апd cash flows shall Ье disclosed
Ьу the Joint-Stock Соmрапу "National Joint-

Stock Соmрапу "Naftogaz of Ukrаiпе"

in

consolidated аппчаl financial statements (fоr
the счrrепt уеаr) iп line with applicable laws and
the lпtеrпаtiопаl Fiпапсiаl Rерогtiпg Standards;
and

звiтностi (за поточний piK); та

юридичних осiб, единим засновником,

акцiонером (учасником) яких

е

акцiонерне товариство "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз УкраТни"

або

контрольний пакет акцiй яких

належить акцiонерному товариству
"Нацiональна акцiонерна компанiя

legal entities iп which the Joint-Stock Соmрапу
"National Joint-Stock Соmрапу "Naftogaz of
Ukraine" is the sole founder (shareholder,

оr а controlling shareholder (the
Joint-Stock Company "National Joint-Stock
participant)

Соmрапу "Naftogaz of Ukrаiпе" owns not less
than 50 реr cent of the share capital),

if

financial

"Нафтогаз Украiни" (частка акцiонерного

товариства

"Нацiональнаакцiонерна

компанiя "Нафтогаз УкраТни"

у

статутному капiталi яких становить 50
або бiльше вiдсоткiв), якщо iнформацiю

щодо

фiнансового

становища,
результатiв дiяльностi та руху грошових
коштiв таких юридичних осiб акцiонерне
товариство "Нацiональна акцiонерна

condition, реrfоrmапсе and cash flows of such
legal entities shall not Ье disclosed Ьу the JointStock Соmрапу "National Joint-Stock Соmрапу
"Naftogaz of Ukrаiпе" iп consolidated annual
fiпапсiаl statements (fоr the счrrепt уеаr) iп liпе
with applicable laws and the lnternational

Fiпапсiаl Rерогtiпg Standards.

компанiя "Нафтогаз УкраТни"згiдно з
чинним законодавством i мiжнародними
стандартами фiнансовоТ звiтностi не
повинна включити до консолiдованоi
рiчноТ фiнансовоi звiтностi (за поточний
piK).

1.6.2. Правочин -

означае один або декiлька

правочинiв (серiю правочинiв),

що
одного
одного
календарного
(або
тим
контрагентом
предмету з
самим

укладаються

протягом
року щодо

контрагентами, якi е афiлiйованими
особами у розумiннi 3акону УкраТни "Про
товариства" або
акцiонернi

одностороннiй правочин, а також
правочин про внесення змiн таlабо
доповнень до такого правочину щодо
предмету, цiни, порядку розрахункiв,
припинення

(розiрвання)

продовження TepMiHy

дii

або

- shall mеап one оr sечеrаl
(series
of transactions) епtеrеd into
transactions
within опе саlепdаr уеаr оп опе subject with

1.6.2. Transaction

опе апd the same

counterparty

(оr

сочпtеrраrtiеs which аrе affiliates within the
mеапiпg of the Law of Ukraine Оп Joint Stock
Companies), оr а unilateral transaction, as well
as а transaction оп amending such transaction
iп terms of its subject, рriсе, payment procedure,

termination (cancellation) оr extension of such а

transaction, including

but поt limited

to:

additional agreement, specification, etc.

такого

правочину, зокрема, але

не

обмежуючись: додаткова угода/договiр,
специфiкацiя, тощо.

Не вважаоться "серiею правочинiв"
декiлька правочинiв, що укладаються
протягом одного календарного року i
предметом яких е купiвля, продаж,
постачання таlабо транспортування
природного газу та нафти, та додатковi
угоди/договори, специфiкацii, тощо до

several transactions concluded within

опе
purchase,
sale,
calendar уеаr and related to the
supply апd/оr transmission of паtчгаl gas апd

oil, and additional agreements, specifications,
etc. to such tгапsасtiопs shall not Ье deemed а
"series of transactions".

таких правочинiв.

1.6.З 3начний правочин

означае правочин (KpiM
правочину з розмiщення Товариством
власних акцiй), ринкова BapTicTb майна
(робiт, послуг), що е його предметом,

дорiвнюе або перевищуе 10 (десять)
вiдсоткiв сукупноi BapTocTi акгивiв
Товариства за даними останньоТ рiчноТ

фiнансовоi звiтностi,
аудитором.

пiдтвердженоt

1.6.3. Material transaction

- shall mеап

а transaction

(except for transaction оп placement of оwп

shares), if the mаrkеt value of the ргорегtу
(wогks, services) сочеrеd Ьу such tгапsасtiоп
equals to оr is in excess of [10] рег cent of the
total assets as reflected in the latest аппчаl
fiпапсiаl statements of the Company confirmed
Ьу auditors.

lншi термiни, якi вживаються в цьому
CTaTpi, вживаються у значеннях,
наведених у 3aKoHi Украiни "Про

other tеrms used in this Сhаrtеr shall have the
mеапiпg specified iп the Law of Ukraine Оп
Joint Stock Companies, the Law of Ukraine Оп
Ассоuпtiпg and Fiпапсiаl Rероrtiпg iп ukrаiпе,

акцiонернi товариства", 3aKoHi Украiни
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaiHi", 3aKoHi Украiни "Про
ринок природного газу" та iнших законах
та нормативно-правових актах, вимоги
яких застосовуються до Товариства.

the Law of Ukraine оп Nаtuгаl Gas Маrkеt, and
оthеr laws and regulatory instruments

applicable to the Соmрапу.

1.6.4. flиреrсор дивiзiону -

означае особу, яка
займае вiдповiдну посаду у Акцiонера,
визначену у штатному розкладiабо iнших
розпорядчих документах та яку рiшенням

1.6.4. Director of the Division

-

shall mеап the

реrsоп that hold а relevant position, defined iп
the реrsоппеl list оr other rеgчlаtоrу documents

and in ассоrdапсе with resolution of

the
been

загальних зборiв акцiонерiв Товариства

Gепеrаl Meeting of the Соmрапу has
appointed as the Dirесtоr of the Division that

визначено,Щиректором дивiзiону, до якого
включене Товариство (або його окремий
струrсурний чи вiдокремлений пiдроздiл),

includes the Соmрапу (оr some of its structural

оr separate unit).

Уповноважений керiвник корпоративноТ
функчiТ - означае особу, яка займае

Authorized Head of the соrроrаtе fчпсtiопshall mеап the реrsоп that hold а rеlечапt

вiдповiдну посаду у Акцiонера, визначену у
штатному розкладi або iнших розпорядчих
документах та яку рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв Товариства визначено
Уповноважен им керiвником корпоративноi

position_, defined iп the personnel list оr other

rеgulаtоrу documents and in ассоrdапсе with

resolution

of the General Meeting of

the

Соmрапу has Ьееп defined as the Authorized
Head of the согроrаtе function with rеgаrd to
some mаttегs of the Соmрапу.

функцii щодо окремих питань дiяльностi
Товариства.

Рiшення !ирекгора дивiзiону або особи,
на яку покладенi функцii flирекгора

дивiзiону, а також Уповноваженого
керiвника корпоративниi функцii е

lnstructions of the Dirесtоr of the Division оr

acting Director

для

виконання
iншими
та
Генеральним дирекгором

обов'язковими

of the Соmрапу iп

Нафтогаз та iнших внутрiшнiх документiв,

matters

реrtаiпiпg to the activity of the Соmрапу, иfеr
alia аs the legal entity of the Naftogaz Group
that аrе binding оп the Соmрапу after their

аррrочаl Ьу the Gепеrаl Meeting

акцiонерiв Товариства.

of

the

Соmрапу.

ЮРИДИ ЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
Товариство
приватного

ассоrdапсе with the

iпtеrпаl documents regulating

дiяльнiстю Товариства, зокрема як
юридичноТ особи Групи Нафтогаз, якi е
обов'язковими для Товариства пiсля
затвердження загальними зборами

2.1

the

Naftogaz Gгоuр Divisions and соrроrаtе
functions gочеrпапсе рrосеdчге and оthег

Групи

якими регулюються питання, пов'язанi з

2

Division апd

Authorized Head of the соrроrаtе function аrе
binding оп the Dirесtоr Gепеrаl and employees

працiвниками Товариства вiдповiдно до
Порядку управлiння дивiзiонами та

корпоративними функцiями

of the

е

юридичною особою
права за законодавством
q

2

LEGAL STATUS ОF ТНЕ COMPANY

2,1

The Соmрапу is а legal entity of рriчаtе law
чпdеr the laws of Ukraine and has acquired

the rights of а legal entity since the date of
its state rеgistrаtiоп.

УкраIни та набуло прав юридичноТ особи
з дати його державноI реестрацtТ.

2.2

2.3

господарюючий суб'окr вiдповiдно до

The Соmрапу shall ореrаtе as а
independent business in ассоrdапсе

законодавства та статуту.

the law апd this Сhаrtеr.

дiе як

Товариство

Товариство мае самостiйний баланс,
поточний та iншi рахунки в банках,

печатки та

2.4

самостiйний

штампи зi

2.2

2.3

свотм

The Соmрапу shall have а

fully
with

separate

ьаlапсе sheet, сurrепt and other bank
accounts, seals and stamps containing its

найменуванням, бланки та iншi атрибути

паmе, letterhead fоrms апd other attributes

юридичноТ особи.

of а legal entity.

Товариство мае право iнтелекгуальноi
власностi на торговельну марку (знак для
ToBapiB та послуг), що рееструеться у
порядку, встановленому законодавством
Украiни, а за необхiдностi - також в
порядку, встановленому нормами
мiжнародного таlабо права iноземноТ

2,4

The Соmрапу has the intellectual рrорегtу
right to а trademark (ргоduсt and sегчiсе
mаrk) registered as established Ьу the laws
of Ukraine, and if rеquirеd - also as
established Ьу the рrочisiопs of international
апd/оr fоrеigп law.

держави.
2.5

Товариство мае право вiд свого iMeHi
набувати майнових та немайнових прав,
нести обов'язки i бути позивачем або
вiдповiдачем у судi, в тому числi у
третейському судi, укладати мировi

2.5

agreements.

угоди.
2.6

Товариство може вчиняти будь-якi

правочини, не

The Соmрапу shall have the гight to acquire
рrореrtу апd поп-рrореrtу rights оп its оwп
behalf, to undertake obligations, and to act
as plaintiff оr defendant iп сочrt, including in
аrьitrаtiоп сочrt, апd епtеr into settlement

2.6

The Соmрапу mау епtеr into

апу

transaction not prohibited under the law.

забороненi

законодавством.
2,7

Товариство

мае право

засновувати
дочiрнi пiдприемства, фiлii та
представництва, як в YKpaiHi, так i за

2.7

representative offices both iп Ukгаiпе апd
abroad, and to рагtiсiраtе iп business
associations, professional associations,

кордоном, а також буги учасником
об'еднань пiдприемств, професiйних

2.8

The Соmрапу shall have the right to
establish subsidiaries, Ьгапсhеs and

асоцiацiй, спiлок, iнших органiзацiй та

unions, оthеr organisations

об'еднань.

associations.

Втручання органiв державноi влади або
мiсцевого самоврядування у дiяльнiсть

Товариства

не

допускаеться,

2.8

lпtеrfеrепсе

of public оr local

апd
self-

government authorities into the Соmрапу's
activity is not allowed, except fоr the cases
expressly envisaged Ьу the laws of Ukraine.

KpiM

випадкiв, прямо передбачених законами
Украiни.

PURPOSE AND BUSINESS ОF ТНЕ

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДlЯЛЬНОСТl

coмPANY

ТОВАРИСТВА

Метою дiяльностi Товариства

е

досягнення економiчних i соцiальних
результатiв та одержання прибрку вiд

провадження господарськоТ дiяльностi, а
також для пiдвищення рiвня енергетичноi

3.1

The рчrроsе of the Соmрапу's ореrаtiопq shall
ье to achieve есопоmiс and social results and
make profit from conducting соmmеrсiаl
activities, as well as iпсrеаsiпg the level of state
епеrgу security, delivering relevant services to

безпеки держави, задоволення потреб
внррiщнiх та iноземних споживачiв у
вiдповiдних послугах у безпечний,
надiйний та економний спосiб.
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Предметом дiяльностi Товариства

е:

domestic апd international customers in а safe,
rеliаЬlе and cost-effective mаппеr.

3.2

е сферi вчOобування, посmачання mа
mранспорmування прuроOноео еазу,
нафmu, еазовоео конOенсаmу mа

The businesses of the Соmрапу shall Ье:

iп the area of extraction, deliverables апd
transportation of паturаl gas, oil, gas
сопdелsаfе апd rеfiпеry products whereof

проOукmiв iX перероблення

12i

видобування природного газу, нафти та 3,2.1 ехtrасtiоп of паtчrаl gas, oil and gas
конденсату пiдземним та вiдкритим
condensate Ьу the means of чпdеrgrочпd and
способами розроблення або шляхом
open-cast mining оr Ьу exploitation of wells;
г€lзового

експлуатацii свердловин

tr

'

;

транспортування нафти, нафтопродукгiв 3.2,2 trапsрогtаtiоп

rагiстральним

трубопроводом,
i нафтового

транспортування природного

of oil and products of oil through

main pipeline, transportation of natural and oil
gas through pipelines;

газу трубопроводами;

1r

t

!2л
3'5
3'6

роопqдiл природного

газу;

транспортування природного газу та газового з.2.4 trапsроrtаtiоп
Kolцeнcaтy;
condensate;
постачання природного

газу;

магiсгральних

12t
r

'

9

of

паtчrаl

gas and

gas

з.2.5 supply of паtчrаl gas;

та з.2.6
газопроводiв,
та станцiй i

експлуатацiя внррiшньопромислових
газорозподiльних станцiй

r'7

з.2.з distribution of паtчrаl gas;

exploitation of main and infield pipelines and
gas-distribution stations, gas treating station
and facilities;

установок пiдготовки газу;

експлуатацiя нафтових

i газових

родовищ; з.2,7

exploitation of gas and oil fields;

перероблlення природного газу, газового з.2.8 rеfiпеry of naturalgas, gas condensate апd oil,
конденсату та нафти;
виробництво продукгiв нафто перероблення; 3.2.9 production of oil rеfiпеry products;

ral0 реалiзацiя (постачання, продаж тоtло)
нафти, газу, газового конденсату та
iX переробки;

З211

експлуатацiя

автомобiльних з.2.11 exploitation of automobile gas filling stations,

l?l3онаповнювальних станцiй,

послуг iз

з.z.tо геаlizаtiоп (supply, sale etc. ) of oil, gas, gas
продуrсiв condensate and rеfiпеry products whereof;

виконання

заправки автомобiльного

automobile trапsрогt filling with pressurized gas
апd dry gas fuel;

транспорту газом пiд тиском та скрапленням
(зрiдженим) газом;
rr

i2

провqдення вимiрювань у сферi державного з.z.tz carrying out of measurements in the sphere of
метрологiчного нагляду при проведеннi state metrological mопitоriпg while conducting
physicochemical analysis of carbohydrates,
фiзико-хiмiчних аналiзiв вуглеводiв;

6 сферi зберiеання прuроOноео еазу mа
конёенсаmу:

аа:rовоео

iп the sphere of паturаl gas and gas солdепsаfе
sforage.,

3-2.13 експлуатацiя

станцiй пiдземного зберiгання

газу (СП3Г);

з.2.13 exploitation

перевищують piBeHb,

в обсягах,

що
встановлений

3.2.14 storage of the паtчrаl gas iп amounts exceeding

the level specified in license terms;

лiцензiйними умовами;

до пiдземного сховиlла,
його зберiгання, видобування газу з
пiдземних сховиtц та подача його

закачування газу

gas into чпdеrgrоuпd facilities, its
stоrаgе, gas extraction frоm underground

3.2.15 injection of

facilities and gas supply to сопsчmеrs;

споживачам;

а216 регулювання подачi газу споживачам за
рахунок використання pecypciB активного

з.z.to гegulation of gas supply to сопsчmеrs through

the use of resources of active gas frоm the

газу з пiдземних сховиlл;
з

чпdегgrочпd facilities;

l rz вiдбiр газу

з морського газопроводу
компресорною станцiею СП3Г в процесi його
видобугку з морських родовищ;

а'18 допiдготовка морського газу на
турбодетандерах станцiй пiдземного
зберiгання газу (СП3Г), його компремiювання
та подача споживачам;

З'tЭ сгабiлiзацiя газового конденсату,

Його

зберiгання та вiдправка споживачам;

ееолоеорозвiOувалънuх робim mа
фtрiння сверёловuн:

та розвiдка родовищ нафти

i

газу,

нарощування Тх запасiв для забезпечення
ресурсноТ бази поточного та перспективного
нафтовидобування;

a",t

r q
"з
r::r
r

виконання сейсморозвiдувальних робiт та
пiдготовка структур (об'епiв) пiд пошукове
бурiння;

gas drawing from the mаriпе gas рiреliпе
through the соmрrеssоr SUGS station iп the
process of gas extraction frоm mаriпе fields;

з.2.18 рrераrаtiоп of mаriпе gas оп tчrЬо ехрапdеrs

of underground gas storage stations (SUGS),
its соmрrеssiоп апd supply to consumers;

з.2,19 Stabilization of gas condensate, its storage апd

iп the area of geo-exploration activities апd well
drilling:

3.2.20 sеаrсh and reconnaissance of oil and gas fields,

build-up of its stocks fоr sесuriпg rеsочrсе base
fоr счrrепt and fчtчrе oil ехtrасtiоп;

of seismology ехрlоrаtiоп wоrks
and рrераrаtiоп of structures (objects) to

з.2,21 carrying out

ехрlоrаtiоп drilling;

пошtк (розвiдка) корисних копалин;

3.2.22 search (rесоппаissапсе) of miпеrаls;

топографо-геодезичнi роботи;

3.2.2з topogгaphic_geodesic works,

бурiння

з.2.24 drilling апd rigging

та

оснащення

параметричних,
поllJукових та розвiдувальних свердловин на
нафту, газ i газових конденсат,

F.t бурiння

of раrаmеtriс, search and
rесоппаissапсе wells fоr oil, gas and gas

condensate;

експлуатацiйних та оцiночних
свердловин на нафту, газ та газовий

3.2.25 drilling of exploitation and test wells for oil, gas

Бурiння свердловин iншого призначення: на

3.2.26 well drilling fоr оthеr purposes: water, injection,

конденсат;

r"t

3.2.17

supply to сопsчmеrs;

е сФерi

З.2.20 пошук

underground gas

storage (SUGS);

32.1.| зберiЕtння природного газу

3.2.15

of stations of

воду, нагнiтальних,

п'езометричних,
поглинаючих, свердловин для захоронення
рiдких вiдходiв;

and gas condensate;

piezometric and liquid waste disposalwells;

з.2.27 capital and planned rесlаmаtiоп of wells of all

З.2.27 капiтальний та поточний ремонт свердловин

ycix типiв та призначення;

3.2.28

types and purposes;

виконання супугнiх бурiнню свердловин
робiт: випробування свердловин на
продуктивнiсть, дослiдження свердловин,
проведення тампонажних, геофiзичних,
лiквiдацiйних робiт та iнших робiт на

to well drilling:
well testing, well inspection,

з.z,zв регfоrmапсе of works related

productivity

саrrуiпg out of plugging, geophysical, аЬапdоп
апd other operations оп wells;

свердловинах;

з.2.29 надання послуг

з

3.2.29 delivery of sеrчiсе of oil and gas wells extraction

обслуговування процесу
добування нафтових та газових свердловин
на договiрнiй ocHoBi чи за винагороду;

mаiпtепапсе either оп а contractual basis оr for
rеmчпеrаtiоп;

в сферi буOiвнuцmва:

iп the area of сопstrчсtiоп:

3.2.30будiвельна дiяльнiсть (вишукувальнi та
проепнi роботи для будiвництва, зведення
несучих та огороджуючих конструкцiй,

з.2.з0 construction activity (prospecting and project
works fоr construction, building of Ьеаriпg and
frame strчсtчrеs, building and installation of
utility and trапsрогt networks, including seismic
regions and
раrtiсчlаrlу complicated
епgiпееriпg апd geological conditions,

будiвництво

та монтаж

iнженерних

i

транспортних мереж, включаючи сейсмiчнi

райони

i

особливо складнi iнженерно-

геологiчнi умови);

З.2.зl облаштування нафтогазових родовищ на

3.2.з1 facilitation of mаriпе and опshоrе oil and gas

MopiTa сушi;

fields;

З.2.32 будiвництво морських платформ, монтаж на

з.2,з2 construction of mаriпе platforms, installation of

платформах технологiчного обладнання,
монтаж бурових установок на сушi,

technological equipment thеrеоп, installation of

виготовлення металоконструкцiй
32.33

будiвництво
внррiшньопромислових

та

drilliпg units onshore, metal

framework

fabrication;

;

пiдводних

3.2,33 construction

of чпdемаtеr, infield and

main

pipelines;

магiстральних

трубопроводiв;
З2.34 будiвництво газопроводiв на сушiта на Mopi,
будiвництво об'епiв промислового,
житлового та
комунал ьно-побугового
призначення;

з нерухомiстю, шо
передбаченi статром та чинним

3235 здiйснення операцiй

3.2.з4

construction

of

onshore and mаriпе gas

pipelines, сопstrчсtiоп of industrial, residential
апd municipal facilities;

з.z.зs саrrуiпg out rеаl estate trапsасtiопs ргочidеd
fоr iп the сhагtеr апd счrrепt legislation;

законодавством;

lез0

З'37
rr38

l'Э

and adjustment of
liaison, automation systems,

будiвництво, монтаж, налагодження засобiв
зв'язку, систем автоматизацiТ, ком п' ютерного
забезпечення та засобiв вимiрювання;

3.2.зб construction, installation

будiвництво, монтаж, налагодження засобiв
енергозабезпеч ен ня об'ектiв;

3.2.37 construction, installation and adjustment of
mеапs of епеrgу utilities of facilities;

будiвництво водних споруд;

з.z.зв сопstrчсtiоп of waterside structures;

органiзацiя та фiнансування будiвництва
об'епiв HepyxoMocTi;

3.2.39 organization апd financing
рrорегtу сопstrчсtiоп;

9

mеапs of

computer support and mеаsчгiпg mеапs;

of rеаl

estate

32Jao монтаж, технiчне обслуговування систем та 3.2.40 installation апd technical mаiпtепапсе of
systems and ехрlоsiоп рrечепtiоп tools;
приладiв вибухопопередження;

lil/t

проведення вимiрювань в галузi дозиметрii з.z.дt сопdчсt

мя

здiйснення радiацiйного

контролю;

12л випробування (неруйнiвний

контроль),

of measurements iп the sрhеrе

of

dosimetry fоr the рчrроsеs of гаdiаtiоп control;

3.2.42 testing (non-destructive examination), technical

inspection (initial and ехtrаоrdiпаrу iп the case
у
of service limit ехрirу), technical diagnosis
разi закiнчення граничного строку
експлуатацii), технiчне дiагностування (ехреrt examination), rепеwаl of the oil and gas
(експертне обстеження), вiдновлення complex equipment ceгtificate;

технiчний огляд (первинний i позачерговий

паспортiв обладнання

нафтогазового

комплексу;

12л прведення пускових

налагоджувальних з.2.43 саrryiпg out of commissioning and adjustment
робП
режимно-налагоджувальних procedures, operational tests and manipulation
test working fuelled equipment;
випробувань, режимних випробувань на

дilоtому

паливновикористовуючому

обладнаннi;

обладнання;
проекгування, монтаж, технiчне

l2-aa вбро-дiагностика

з,z.сl vibration diagnostics of the equipment;

12.ý

3.2.45 developing, installation, technica| mаiпtепапсе

обслlуговування засобiв

protection and heating faci|ities,
estimation of firе safety condition of the

протипожежного of fire

та систем опалення, оцiнка
facilities;
об'епiв;
а2.a ремонт, реконструкцiя та модернiзацiя з.z.lо rераir, rесопstrчсtiоп and mоdегпizаtiоп of gas
газопроводiв, морських платформ, pipelines, offshore platforms, industrial,
trапsрогt апd processing equipment, mаriпе
промислового, транспортного i
vessels and floating rigs;
технологiчного обладнання, морських суден
з€lхисту

прогипожежного стану

та плавучих бурових установок;

lz.cl облаtлгування основ та фундаментiв,

грунтах;
l2л зведення несучих i огороджувальних
консгрукцiй будiвель i споруд;
rz.э роботи з благоустрою зовнiшнiх iнженерних
нереж та обладнання;

з.2.47 аrrапgеmепt of bases and foundations, special

works iп soils

спецiальнi роботи в

r,

3.2.48

rлr
rr о

of Ьеаriпg and

protecting

stгчсtчrеs of buildings;
з.2.49

the

improvement

of

ехtеrпаl engineering

пеtwоrks апd equipment;

э0 роботи з благоустрою внутрiшнiх iнженерних 3.2.50

r,ереж;

сопstrчсtiоп

the

improvement

of

internal епgiпееriпg

пеМоrks;

рботи з захисту конструкцiй i обладнання; з.2.51 protection of constructions and equipment;

роботи

з

оздоблювання конструкцiй

та

3.2.52 finish works оп strчсtчrе and equipment

обладнання;

t, ýl

роботи з будiвництва дорiг та

l:sr

роботи з

r- f,i

монтаж технологiчного

t256
125,

аеродромiв;

благоустрою;

з.2.53 сопstrчсtiоп of highways and airfields;
з.2.54 estate mаiпtепапсе;

устаткування;
пусконалагоджувальнi роботи;
iюкинiринговi роботи в будiвництвi;
10

3.2.ss installation of processing equipment;
з.z.э0 adjustment works;
3.2.57 engineering wогks iп сопstrчсtiоп;

з.2.58 еагthwоrk ореrаtiопs;

32.58 землянi роботи;

та

3.2.59

проектування промислових
об'епiв;

31.60

цiйснення контролю будiвельних споруд i
конструкцiй, промислових i транспортних
трубопроводiв, зварювальних з'еднань
неруйнiвними методами контролю з

цивiльних

3.2.59 design of industrial and civil objects;

з.2,60 control of сопstгчсtiоп buildings and structures,

industrial and trапsрогtаtiоп pipelines, welded

joints with non-destructive methods using
sources of ionizing rаdiаtiоп, as well as
technical evaluation of equipment, machines

використанням джерел
випромiнювання, а

iонiзуючого
також оцiнка технiчного

стану обладнання, машин

i

апd mechanisms of increased risk,

механiзмiв

пiдвищеноi небезпеки;

З'.6l

виконання функцiй генерального замовника

з.z.оt регfоrm functions of general contractor and the
sчьсопtrасtоr.

та пiдрядника.

з сферi

сухопуmноео

морськоео

mа

in the area of lапd апd maritime transport:

mранспорmу:

а262 виконання транспортних робiт та послуг
автомобiльним та морським транспортом i
спецтехнiкою на територii УкраТни та за ii

3,2.62 execution of trапsроrt operations and services

Ьу rоаd and mаriпе trапsроrt and special

equipment in Ukrаiпе and аЬrоаd;

межами;

lrGl виконання морських
буксировочних,

транспортних,

3.2.63

аварiй но-рятувал ьн их,

пiдводно-технiчних, краново-монтажних
робiт та послуг на Чорному i Азовському

морях та за кордоном в будь-якому iншому

execution

of mаriпе

transportation, towing,
rеsсче, undeMater епgiпееriпg, сrапе
installation wоrks апd services on the Black апd
Azov seas and abroad iп апу other аrеа of the
world осеап,

районi свiтового океану,

3l64 забезпечення функцiональноi
бази бурiння та облаштування

дiяльностi

управлiння
бурiння
та
експлуатацiйного
розвiдувального
"Чорноморнафтогаз",
виконання
ДАТ

навантажувально-розвантажувальних робiт
та вiдстiй суден, виконання судноремонтних
робiт та послуг;

з2е'

ультразвуковий метод контролю залишковоТ

товщини та оцiнка якостi судових сталевих
конструкцiй, трубопроводiв та механiзмiв;

!'66

неруйнiвний контроль зварних з'еднань та
оцiн ка

та

я KocTi ; ул

ьтразвукови й, топографiч

ни

й

вiзуальний контроль эварювальних

lzсl

розробка проепiв сейсмiчних дослiджень

(робiт), проепiв бурiння свердловин,
проепiв розробки родовищ, проекгiв
родовиlл,

drilling

of

NJSC

"CHORNOMORNAFTOGM", execution of
loading - unloading ореrаtiопs апd vessel
dеmчrrаgе, ship rераir works апd services;
з,z.оs ultrasonic сопtrоl method of rеsidчаl thickness
and quality assessment of vessel steel
structures, piping and machinery;
з.z.оо non-destructive inspection of welded joints and
quality assessment; чltrаsопiс, tороgгарhiс and
visual inspection of welded joints of steel

activity iп other аrеаs:

вчOч mа сферч diяльносmi:

облаштування

technical

з.2.67 чаrпish coat;

67 лакофарбове покриття;

hцi

аrrапgеmепt of mапаgеmепt fоr ехрlоriпg and

structures of the vessel;

з'еднань судових сталевих конструкцiй;

i'

3.2,64 insuring functional activity of drilling base апd

розробка
11

3.2,68 development of seismic studies (works), drilling

projects, mining projects, projects оп
improvement fields, the development of
industrial, есопоmiс and environmental

виробничих, економiчних та екологiчних
програм, експертиза проектiв, виконання

рrоgrаms, assessment of projects, execution of
consulting seгvices;

консультацiйних послуг;
3.2.69

акумулювання фiнансових pecypciB для
реалiзацii iнвести цiйн их

використання

та

п

3.2,69

poeKTiB, ефекгивне

управлiння фiнансовими

з ycix

джерел iнвестування
ресурсами
вiдповiдно до законодавства, забезпечення
единоТ економiчноi стратегiТ розвитку

accumulation of financial rеsочrсеs for
investment projects, efficient use and
management of financial rеsочrсеs frоm all
sources of investment чпdеr the legislation,
providing а unified economic development
strategy of the Соmрапу;

Товариства;
З.z.zо

органiзацiя виробництва обладнання,
машин, механiзмiв, приладiв, запасних

3.2.70

та затвердження у встановленому
порядку норм, правил, положень, iнструкцiй

та

3.2.z1

iнших нормативних документiв,
з дiяльнiстю Товариства,

пов'язаних

виробництво

рrоdчсtiоп

of

equipment,

drafting and approval of поrms, rules,
regu|ations, instructions and other legal
documents related to the activities of the
Соmрапу, пеw technologies, blowout and firе

впровадження
нових
технологiй,
протифонтанноi та протипожежноТ безпеки i
охорони працi;

leZ

of

machines, mechanisms, devices, sраrе раrts;

частин;
3.2.7,1 розробка

organization

рrоtесtiоп and safety;

i

реалiзацiя ToBapiB iз з.z.zz production and sale of goods with symbols of
символiкою Товариства i рекламна
the Соmрапу апd рrоmоtiопаl activity of the

дiяльн icTb Товариства;

laxl пiдводне

обстеження

Соmрапу;

та

промислових об'ектiв;

дiагностика 3.2.zз undeмater inspection

and diagnosis

of

iпdustгiаl facilities;

i2z4 технiчне обслуговування та експлуатацiя
засобiв зв'язку, систем автоматизацiТ,
комп'ютерного забезпечення

та

засобiв

3.2.74

maintenance and exploitation
communications, automation

of

the

systems,
computer software and mеаsчriпg tools;

вимiрювання;

i:z5 технiчне

обслуговування

та

експлуатацiя

засобiв енергозабезпечення об'екгiв;

::-'6 надання телекомунiкацiйних

послуг, в тому

facility

з.z.zOрrочisiоп of telecommunications services,
including telephony, data transmission апd
lпtеrпеt;

створення
та
супроводження
автоматизованих систем керування

з.2,77 сrеаtiоп and mаiпtепапсе of automatic control

зиконання вимiрювань у сферi державного

3.2.78 measurements in the аrеа of state metrological

,,тцприемством;

--l

of the

роwеr supplies:

числi телефонного зв'язки передачi даних та
|нтернет:

:i7

з.z.zs mаiпtепапсе апd exploitation

trеrрологiчного нагляду (опiр iзоляцiI,
:lеJ,lектрична мiцнiсть iзоляцit, опiр
заземлюючих пристроiв, струм короткого
замикання, опiр електричного кола мiж

-хЕмлювачем

та

заземл}оючими

елементами);
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systems;

supeгvision (insulation resistance, dielectric
strength of the insulation, rеsistапсе of
grounding devices, shoгt_circuit current, circuit
resistance between grounder and grounding
element);

з.2.79 реалiзацiя iнвестицiйних проектiв,

числi iз залученням вiтчизняних та

в тому

3.2.79 realization of investment рrоjесts, involving
those with domestic and fоrеigп investors;

iноземних

iHBecTopiB;

дiяльнiсть;
з.2.81 оптово-роздрiбна торгiвля будь-якими

з.2.s0 туроПераторська, турагентсЬка

iсировиною;
з.2.82 надання житлово-комунальних послуг;
3.2.83 постачально-зброва дiяльнiсть;

з.2.8о tочr ореrаtоr, travel agent activity;
3.2.81 Wholesale-retail

trade with all types of goods

and rаw materials;

видамИ ToBapiB

з.z.вz providing utility seгvices;
з.z.вз sales апd supply activities,

з.z.и Bci види комеРцiйноi дiяльностi, постачаннЯ, 3.2.s4 all types of соmmеrсiаl activities, supply,
громадське харчування, надання платних саtеriпg, provision of paid services to the
послуг населенню та

пiдприемствам,

з.2.85 закупiвля сiльгосппродукцii

переробки

у

та продуtсiв Тх

населення

population and епtеrргisеs;

3.2.85

за готiвковим

purchase

of

аgriсulturаl products,

its'

рrосеssiпg for cash Ьу mеапs of population;

розрахунком;

rz.Bo виробництво продукцiТ виробничо-технiчного з.z.во production of industrial and technical products,
призначення, сiльгосппродукцii, продукгiв agricultural products, food products, сопsumеr

споживання;

харчування, ToBapiB народного
3.2.87 медична

практика;

goods;

з.z.вz medical practise;

а2.89

та з.z.вв medicines manufacturing,
sale of medicines;
роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;
з.2.89 iпSчrапсе activity;
страхова дiяльнiсть;

з2.9о

надання ocBiTHix професiйно-технiчних

з:.вв виробництво лiкарських засобiв, оптова

послуг навчальними

закладами;

wholesale апd геtаil

of technical-professional education
services to educational institutions;

з.z.эо provision

1291 надаНня послуГ з транспорТуваннЯ вантажiВ 3.2.91 Services for the trапsроrtаtiоп of goods and
та пасажирiв, у тому числi повiтряним passengers, including аir trапsроrt;
транспортом;

1,92 виробництво, транспортування
постачання електричноТ

з.z9з

енергiТ;

та

з.z.эz production, trапsроrtаtiоп апd supply of the
electricity;

придбання, зберiгання, перевезення,

з.z.эз

purchase, storage, trапsроrtаtiоп,

sale

прекурсорiв; (realization), destгuction of рrесuгsоrs;
З294 дiяльнiстЬ в сферi вiдпочинкУ i розваг, з.2.94 services for leisure and entertainment, culture
апd sрогts;
культури i спорту;
з:.эs органiзацiя спецiалiзованих магазинiв i 3.2.95 organization of specialized shops апd
warehouses to implement different kinds of
складiв для реалiзацii рiзного роду ToBapiB;
реалiзацiЯ (вiдпуск), зни|лення

goods;

r-96 видача напрокат населенню предметiв
особистого користування

з.z.sо rental of реrsопаl and household goods to the

i домашнього

побугу;

.

population;

of

саtеriпg
мережi 3.2.97 organization апd ореrаtiоп
експлУатацiЯ
(including cafes, Ьаrs, rеstаurапts, etc.);
громадського харчування (включаючи
бари, ресторани та iншi);

r'97 органiзацiЯ

i

кафе,
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3.2.98

надання послуг

у сферi

громадського
харчування, у тому числi реалiзацiя спиртних
напоiв i тютюнових виробiв, виробництво
продуктiв харчування;

з.2.98 рrочisiоп

of саtеriпg, including the sale

alcohol and tobacco, food рrоduсiпg;

З.z.ЭЭ побуговi послуги та замовлення населення;

з.2.99 domestic services апd public оrdеrs;

з.2.100 органiзацiя автостоянок;

з.2.100 organization of parking;

i

3.2.101 фiзкультурно-оздоровча

спортивна

of

3.2.101 health and fitness апd sроrts activity;

дiяльнiсть;

з21о2 органiзацiя

i проведення спортивних занять

професiоналiв

i

з,2,1о2 organizing and conducting sроrts activities for

professionals and enthusiasts;

aMaTopiB спорту;

з.2.10з надання дошкiльноI освiти;

з.2.,l0з provision of pre-school education;

з.2.104 надання послуг санаторiiв-профiлакторiiв,

3.2.1о4 the provision of

services of sanatoriums, and
other health sегчiсеs for the rеstоrаtiоп of

iнших лiкувальних послуг для вiдновлення
здоров'я людини i органiзацiя [ вiдпочинку;

human health and organization of leisure;

32.105 оптова торгiвля i посередництво в торгiвлi,
роздрiбна торгiвля товарами, iх виробництво

з.2,1о5 wholesale and intermediary tгаdе, rеtаil tгаdе,

r

з.2.106 iпtегmеdiаrу in wholesale trade;

".106

1'

посередництво в оптовiЙ торгiвлi;

107 органiзацiя i
короткострокового

надання мiсця

для

their рrоdчсtiоп and processing;

з.2.107

санаторiях-профiлаtсорiях, приморських
i на
площадках територiТ кемпiнгiв, в iнших

таборах, лiтнiх будиночках, в будiвлях

мiсцях для короткострокового проживання

lzlm

work оп the рrераrаtiоп of athletes fоr
competitions iп various sports recognized in

з.z.tов

Ukrаiпе;

проведення

дезiнфекцiйних,

wогks;

1,2110 цавання в оренду транспортних засобiв (у
тому числi з водiем або обслуговуючим
персоналом);

l2.i11 qдавання в оренду власного

нерухомого
майна, машин та устаткування ( у тому числi
з операторами);
блtагодiйна дiял bHicTb

з.2.110 rепtаl of vehicles (including driчеr оr staff),

3,2.111

rепtаl of own rеаl estate, mасhiпеrу and

equipment (including ореrаtоrs);
з.2,112 charity activity;

;

постачання пари та гарячоi води.

Види дiяльностi, що

саrrуiпg out disinfection, pest, deratization

3.2.1о9

дезiнсекцiйн их, дератизацiйних робiт;

-Z

shогt{еrm

;

дiяльнiсть по пiдготовцi спортсменiв до
змагань з рiзних видiв спорту, визнаних в

l l09

and providing а

term stay;

YKpaiHi;

r

organization

accommodation: in the health сепtrеs, seaside
camps, sчmmеr houses, iп buildings and sites
within camping аrеа, at оthеr places fоr shогt-

проживання:

3.2.113 supply

вимагають

отримання лiцензii, спецiального дозволу
чи iншого документу дозЫльного

харакгеру, здiйснюються Товариством
пiсля отримання вiдповiдних лiцензiТ,
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3.3

of steam апd

hot wаtеr.

The Соmрапу carries out types of activities
requiring а license, special permit оr other

permitting document чроп obtaining а
соrrеsропdiпg license, special permit оr
оthеr peгmitting document.

спецiального дозволу, iншого документу
дозвiльного харакгеру.

здiйснюе
Товариство
дiяльнiсть
зовнiшньоекономiчну
предмета
межах
та
мети
у
вiдповiдно до

3.4

(видiв) своеТ дiяльностi, згiдно

The Соmрапу shall епgаgе iп

fоrеigп
economic activities iп ассоrdапсе with the

3.4

рчrроsе and within the scope

Товариство здiйснюе необхiднi заходи

щодо

збереження державноi

3.5

to
The Соmрапу takes песеssаrу measures
keep state and trade secrets,

3.6

The Соmрапу may engage iп апу other

та

комерцiйноi таемницi.

Товариство може здiйснювати будь-якi
iншi види дiяльностi, якi не забороненi

3.6

мАЙно тА вIдповlдАльнlсть
товАриствА. знАчнl прАвочини,

Майно Товариства складаеться з

1.1

4

PRoPERTY AND LlABlLlTY оF тнЕ
сом PANY. MATERIAL TRANSAcTloNS,

4,1

The ргореrtу of the Соmрапу shall соmрrisе

основних засобiв, обiгових коштiв, акцiй

(часток)

у

статугному (складеному)

iнших акrивiв, вiдображених у балансi
Товариства. Товариство мае право

користуватись

the рrорегtу, which is owned Ьу the
Соmрапу, ассоrdiпg to and subject to

та

limitations established Ьу law, this Сhаrtеr
and iпtеrпаl documents of the Соmрапу,

належить
розпоряджатися майном, що

йому на правi власностi, вiдповiдно до та
з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством, статугом та внугрiшнiми
документами Товариства,

Майно Товариства формуеться за
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4,2

рахунок:

121
^,r

2

да3

засновниками; 4,2,1
4,2,2
кредитних та запозичених коштiв;
виробленоi продукцii та майна, 4,2,з

майна, переданого

створеного (придбаного) Товариством у

результатi здiйснення господарськоi

дiяльностi;

доходiв, отриманих у

результатi

4,2,4

дивiдендiв за акцiями та корпоративними

4,2,5

i

4,2,6

правами, якi належать Товариству,

немайнових прав,

цiнних паперiв, iншого Йайна,

що

надходять як оплата за акцiТ,
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Ьу:
The Соmрапу's рrореrtу shall Ье formed

апу рrорегtу contributed Ьу the fочпdеr;

loans and borrowings,

products

апd рrореrtу produced

and

the
created (acquired) Ьу the Соmрапу iп
сочrsе of its business operations;

rечепчеs generated frоm the Company's
business;

здiйснення господарськоi дiяльностi,

коштiв, майнових

fixed assets, working capital, shares in
business соmрапiеs, as well as оthеr

valuables carried in the Company's books,
of
The Соmрапу may оwп, use and dispose

капiталi господарських товариств, а також

володlти,

types of activities that аrе поt prohibited Ьу
the law.

законодавством.

4

its

business, iп compliance with the law,

iз

законодавством.
3.5

of

dividends distributed to the Соmрапу оп
shares and соrроrаtе rights;

cash, interests апd rights, securities, and

the
оthеr assets contributed as payment for
shares;

4.2.7

цiнних

4.2,7

результатами

4,2.8

доходiв, отриманих вiд реалiзацii

рrосееds from the sa|e of securities;

паперiв;

4.2.8

надходжень

за

провадження господарськоТ дiяльностi

Соmрапу is

юридичними особами,

акцiонером
(засновником, учасником, власником)
яких е Товариство;
rt.2.9

iншого майна, наброго

rечепчеs generated from the business
conducted Ьу legal entities whеrе the

shareholder

(fочпdег,

рагtiсiрапt, оwпеr); and

на законних

4-2.g

апу other рrореrtу duly acquired.

4,3

The Соmрапу shall use

пiдставах.
4.3

Товариство мае використовувати
державне майно вiдповiдно до

рrорегtу

i надане

the Соmрапу fоr use,

Товариству

у
користування, господарське вiдання чи
управлiння, включаеться до його акгивiв.

Майно, lло належить Товариству на правi

law.

economic

mапаgеmепt оr administration shall Ье
included into the Company's assets. Stateowned рrорегtу mау Ье written off оr
transferred according to law.

Списання та передача державного майна
вiдповiдно до
здiйснюеться
законодавства.

4.4

the

ассоrdапсе with

Рrореrtу that is state-owned and provided to

законодавства. Майно, що е державною

власнiстю

iп

state-owned

4.4

власностi, може використовуватися як
предмет застави (iпотеки) з метою
забезпечення виконання Товариством
взятих на себе зобов'язань, включаючи

Соmрапу's рrорегtу mау Ье pledged (оr
mогtgаgеd) as а security for the obligations
iпсчrrеd Ьу the Company, including апу

borrowings (loans), unless otherwise

specified iп the law оr this Сhагtеr.

залучення позикових (кредитних) коштiв,

якlло iнше

не

передбачено

законодавством або статутом.
4.5

Товариство несе вiдповiдальнiсть за

4.5

своiми зобов'язаннями згiдно з законами
Украiни BciM належним йому майном, на

яке в установленому законом порядку
може бути звернене стягнення. На майно

Товариства може

бути

звернене

mаппеr provided fоr Ьу the laws of Ukraine.

стягнення тiльки у випадках та у порядку,
передбачених законами Украiни.
4.6

Акцiонери не

вiдповiдають

за
зобов'язаннями Товариства i несрь лише
ризик збиткiв, пов'язаних iз дiяльнiстю

4.6

Товариства та його органiв не можугь
застосовуватися будь-якi санкцiТ, що
обмежують Тх права, у разi вчинення
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the value of

their
respective Shares. The Shareholders who

have not paid the full рriсе for the Shares
shall Ье liable for the Company's obligations
within the outstanding value of thеir
respective Shares.

акцiй.

Товариство не вiдпов|дае за
зобов'язаннями акцiонерiв. До

The shareholders sha|l not Ье liable fоr the
Company's obligations, and shall Ьеаr the
risk of loss as а result of the Соmрапу's

operations within

Товариства, у межах BapTocTi акцiй, що Тм
належать. Акцiонери, якi не повнiстю
оплатили акцii, вiдповiдають за
зобов'язаннями Товариства у межах
неоплаченоi частини BapTocTi належних
Тм

The Соmрапу is liable for its obligations iп
ассогdапсе with the laws of ukraine with all
the рrореrtу it owns апd that mау Ье
fоrесlоsеd оп iп the mаппеr established Ьу
law. The Company's рrореrtу may Ье
foreclosed оп only in cases апd iп the

4.7

The Соmрапу is not liable fоr shагеhоldеrs'

obligations.

No penalties

restricting the

rights of the Соmрапу and its bodies mау Ье

applied to them iп case of shаrеhоldеrs'

акцiонерами протиправних
випадкiв, визначених законом.
4.8

Товариство не

дiй,

illega| actions, except

KpiM

for the

cases

established Ьу law.

вiдповiдае

за

4.8

зобов'язаннями держави, а держава не
вiдповiдае
за
зобов'язаннями

The Соmрапу is not liable for obligations of

the state, and the state is поt liable for
obligations of the Соmрапу.

Товариства.

!о

акцiонерiв не можрь застосовуватися
будь-якi санкцii, що обмежують ix права,

у разi

4.9

illegal actions of the Соmрапу оr оthеr

shareholders.

Рiшення про укладення Товариством

правочинiв

4.10

приймаються
уповноваженими органами Товариства як
передбачено статrгом залежно вiд
предмету або суми правочину.
4.11

penalties restricting the rights of

shareholders may apply to them in case of

вчинення протиправних дiй

Товариством або iншими акцlонерами.
4,10

No

Якщо правочин е серiею правочинiв i
внаслiдок запланованого укладення

The decisions with respect to епtеriпg into
trапsасtiопs Ьу the Соmрапу shall Ье made
Ьу the authorised body of the Соmрапу as
provided herein depending оп the subject
matter оr amount of the transaction.

4.11

чергового правочину з цiеТ cepii загальна

сума Правочину досягне розмlру, який
вимагае прийнятгя рiшення вlдповiдним
органом Товариства, вiдповiдний орган

lf the Тгапsасtiоп is а series of transacttons

and as а result of а contemplated
trапsасtiоп frоm this series the total аmочпt
of the Transaction reaches the thresho|d,
which requires а decision of the rеlечапt
body of the Соmрапу, the relevant body of
the Соmрапу shall decide upon entering

Товариства приймае рiшення про
вчинення правочину, в результатi
укладення якого досягаеться такий

into such transaction as а result of which the
threshold would Ье reached and each of the
following transaction of the series.

розмiр, та кожного наступного правочину
з цiеТ cepti.
5

стАтутниЙ кдпlтдл товАриствА

5

SHARE CAPITAL ОF ТНЕ COMPANY

5.1

Статрний капiтал Товариства становить
376 5,15 500 (триста сiмдесят шiсть
мiльйонiв п'ятсот п'ятнадцять тисяч

5.1

The share capital of the Соmрапу amounts
to thrее hundred seventy six million five

hundred fifteen thousand five hчпdrеd

п'ятсот) гривень 00 копiйок.

:Z

Нrучпiаs (UAH 376, 515,500).

Статрний капiтал Товариства подiлено
на 376 515 500 (триста сiмдесят щiсть
мiльйонiв п'ятсот п'ятнадцять тисяч

п'ятсот) простих iменних

5,2

Company's shаrе capital shall Ье divided
into thrее hundred seventy six million five
huпdrеd fifteen thousand five huпdrеd (376,

номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня
кожна, BapTicTb Bcix акцiй сплачена

515,500) registered соmmоп shares, each
having а раr value of опе (1) Hryvnia. All
shares аrе fully paid. The share capital is

повнiстю,

fоrmеd.

Статутний

акцiй

капiтал

сформовано.
Товариство може за рiшенням загальних 5.3
зборiв акцiонерiв збiльшувати або
зменшувати статугний капiтал вiдповiдно
до законодавства.
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The Соmрапу mау, Ьу resolution of the
Gепеrаl Shareholders Meeting, iпсrеаsе оr
геdчсе the amount of its shаге capital iп
ассоrdапсе with the law.

5.4

Будь-яке рiшення про збiльшення або

зменшення статутного

приймаеться загальними

5.4

капiталу

Апу resolution to increase оr to reduce the

Share Capital shall Ье approved Ьу the
Gепеrаl Shareholders Meeting.

зборами

акцiонерiв.
5.5

5.6

5.5

Статутний капiтал може бути збiльшений
iз залученням додаткових BHecKiB або за

5.6

Shаrе Capital may Ье increased through

5.т

Shаrе capital mау Ье геdчсеd Ьу way of

рахунок
5,7

п

рибутку Товариства.

Статугний капiтал може бри зменшений
шляхом зменшення номiнальноi BapTocTi

6.1

загальноi кiлькостi.

the total пчmьеr of shares.

Акцli тА lHml цlннl пАпЕри
ТОВАРИСТВА

SHARES AND OTHER SECURiTIES ОF
ТНЕ COMPANY

Акцii

та

зменшення ix

Товариства iснують

у

6.,|

Товариство здiйснюе розмiщення простих
iменних акцiй в порядку, встановленому

6.2

Bci акцii

,Щля

разi розмiщення

Товариством

6.3

додатково випущених акцiй, Тх оплата
здiйснюеться грошовими коштами або за
згодою мiж Товариством та iHBecTopoM -

iп the fоrm of interests оr rights having
mопеtаrу value (оthеr than debt equity

securities issued Ьу the рчrсhаsеr, and bills
of exchange), оr other рrореrtу.

емiсiйних цiнних паперiв, eMiTeHToM яких
е набувач, та векселiв), iншим майном.

Грошова оцiнка майнових прав,
немайнових прав, що мають грошову

lf the Соmрапу offers апу пеw shares, the
consideration fоr such пеw shares shall Ье
paid iп cash оr, if so agreed чроп between

the Соmрапу апd the investor, contributed

майновими правами, немайновими
правами, lло мають грошову BapTicTb,
цiнними паперами (KpiM боргових

a4

The Соmрапу shall offer оr place соmmоп
registered shаrеs as provided for iп
applicable laws. Fоr the purposes of this
Сhагtеr all Соmрапу's shares аrе deemed
voting.

голосуючими.

У

Shаrеs of the Соmрапу shall exist in ап
unceгtified (еlесtrопiс) fоrm.

i.

цiлей цього Статру
Товариства вважаються

законодавством.

6.3

reduction of the nominal value of the existing

Shares оr cancellation of the shares already
rеdееmеd Ьу the Соmрапу, and rеdчсtiоп of

бездокументарнiй форм
6,2

additional contributions оr out of the profits
of the Соmрапу.

акцiй або анулювання ранiше викуплених

Товариством акцiй

6

Shаrе capital may Ье iпсrеаsеd Ьу way of
iпсrеаsе of the поmiпаl value of the existing
shares оr offering or placement of пеw
shares at the счrrепt nominal value.

Статутний капiтал може бри збiльшений
шляхом пiдвищення номiнальноТ BapTocTi
акцiй або розмiщення додаткових акцiй
iснуючоI номiнальноi BapTocTi.

6.4

BapTicTb, цiнних паперiв, iншого майна,

вноситься в оплату за акцit,
затверджуеться рiшенням загальних

що

Valuation of the interests, rights having
monetary чаlче, securities, оr оthег рrорегtу
contributed as consideration for the shares

shall Ье approved Ьу the

Gепеrаl

Shareholders Meeting.

зборiв акцiонерiв.

:5

Акцii повиннi бути оплаченi у повному 6.5
обсязi до затвердження р,езультатiв
розмiщення акцiй, якlло iнше не
передбачено законодавством.
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Any Shагеs shall Ье paid for in full Ьеfоrе
аррrочаl of the placement results, unless
otherwise specified iп the law.

мае право за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв (KpiM
Товариство

6.6

6.6

випадкiв обов'язкового викупу акцiй,
визначених законом) викупити в

resolved Ьу the General Meeting
(except fог cases stipulated Ьу law), the
Соmрапу may rерurсhаsе/rеdееm shares
frоm the shareholders, subject to the

акцiй. Порядок реалiзацiТ цього права

consent of the holders of such shares. This
right shall Ье exercised as rеsоlчеd Ьу the

акцiонерiв вiдповiдно до законодавства.

ассоrdапсе with the law.

акцiонерiв акцii за згодою власникiв цих

Gепеrаl Shareholders Meeting

визначаеться загальними зборами
Товариство зобов'язане

6,7

lf so

у

випадках,

6.7

lп the ечепts as provided for iп the law, the

Соmрапу shall Ье required to buy-out the
shares frоm the shareholders so requesting.
Valuation and buy-out of the shares shall Ье
conducted iп ассоrdапсе with the law and
the resolution of the Gепегаl shareholders

передбачених законом, здiйснити викуп
акцiй у акцiонерiв, якi вимагають цього.

та

викуп акцiй здiйснюються
вiдповiдно до законодавства та рtшення
Оцiнка

in

загальних зборiв акцiонерiв.

Meeting.
6.8

Кожному акцiонеру обов'язково
надаеться переважне право на
придбання акцiй додатковоi eMicii у

6.8

процесi ix розмiщення пропорцiйно частцi
належних йому акцiй у загальнiй кiлькостi
акцiй (KpiM випадку прийнятгя загальними

Each shаrеhоldеr shall obligatory have the
pre-emptive right over апу пеw shares, рrо
rаtа to its shаrе iп the shаrе capital (unless
the Gепеrаl Shareholders Meeting resolves
оп поп-чsе of such right), in ассоrdапсе
with the law.

зборами акцiонерiв рiшення про
невикористання такого права), як
передбачено законодавством.
6.9

Товариство

мае право

розмiщувати
(видавати)
векселi та
облiгацiТ, випускати

6.9

цiйснювати iншi операцii з цiнними
паперами у порядку, встановленому

The Company may place bonds, issue
promissory notes, and регfоrm other
securities transactions in the mаппеr
established Ьу the law.

законодавством.

6.10

мае переважне право на
придбання акцiй Товариства, якi

Акцiонер

6.10

Shareholder shall have the right of fiгst
refusal for рчrсhаsе of the Company's
shares offered Ьу their оwпеr to апу third
раrtiеs subject to special rеqчirеmепts of
the law prohibiting sale оr аliепаtiоп of
shares to third раrtiеs.

7

SHAREHOLDERS ОF ТНЕ COMPANY

7.1

The

пропонуються Тх власником до продажу
третiй особi у порядку, встановленому

законодавством з

урахуванням
спецiальних вимог закону щодо заборони

продажу або вiдчуження акцiй

TpeTiM

особам.

АКЦlОНЕРИ ТОВАРИСТВА

-1

3асновником та единим акцiонером
Товариства е акцiонерне товариство

"Нацiональна акцiонерна

"National Joint-Stock Company "Naftogaz of
Ukraine", identification code 20077720 (the

компанiя
"Нафтогаз YKpat ни", iдентифiкацiйний код
2007 7 7 20 ("Акц iо не р").
l

Кожна акцiя надае Акцiонеру

oir"*o"y

сукупнiсть прав, включаючи TaKi права:

Company's founder and sole
shareholder is Joint-Stock Соmрапу
"Shareholder").

7.2

Each share shall entitle the shаrеhоldеr to
equal amount of the rights, including the
right to:
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7.2,1

брати участь в управлiннi Товариством, в
тому числi шляхом формування органiв

7,2.1

mеmЬеrs of the Соmрапу's bodies;

Товариства;
7.2,2

отримувати iнформацiю про дiяльнiсть

7,2.2

отримувати частину прибутку Товариства

the

rесеiче а роrtiоп of the Соmрапу's profits iп
the form of dividends;

у разi лiквiдацii Товариства
частину його майна таlабо BapTocTi
отримувати

7.2,4

Ье distributed, in the ечепt of the Company's

такого майна;

7.2,5

to

т,2.з

в виглядiдивiдендiв;
т,2,4

obtain information реrtаiпiпg
Company's affairs;

Товариства;
7,2,3

раrtiсiраtе iп the mапаgеmепt of the
Соmрапу, including Ьу appointment of

користуватися lншими правами у
випадках та порядку, встановлених

liquidation, а роrtiоп of the Company's
assets апd/оr the value of such assets;

Т,2.5

have such оthеr rights as provided fог iп this
Сhагtеr апd/оr the law.

7.3

The Shaгeholder shall:

7.з,1

соmрlу with this Сhаrtеr, and

стат}rгом та законодавством.

Акцiонер зобов'язаний:
7.3.1

дотримуватися статуту,

внутрiшнiх

7.3.2
7.3,3

виконувати рiшення загальних зборiв;

виконувати

the

Company's iпtеrпаl documents;

документiв Товариства;

cBoi зобов'язання

7.з,2

перед

7.3.з

fulfilthe rеsоlчtiопs of the Gепеrаl Meeting;

регfогm their obligations owed

to

the

Соmрапу, iп раrtiсulаr related to рrорегtу
contributions, рау for the shares in the
amounts and оп the terms and conditions as

Товариством, зокрема Ti, що пов'язанi з
майновою участю, оплачувати акцiТ у
розмiрi, порядку та засобами,

передбаченими законодавством та

required Ьу law апd this Сhагtеr;

статутом;
7.3.4

не розголошувати комерцiйну таемницю

та

т.3,4

конфiденцiйну iнформацiю про

не

використовувати

confidential information

about

the

Соmрапу's affairs; and

дiяльнiсть Товариства;
7.з,5

not disclose апу соmmеrсiаl secrets оr

для

отримання
конкурентних переваг iнформацiю,
надану Товариством на вимогу

not use information provided Ьу

7.3.5

the
Соmрапу to the Shareholder fоr оЬtаiпiпg
competitive advantage;

7.3.6

регfоrm such оthеr duties as rеqчirеd bythis

Акцiонера;
7.3.6

нести iншi обов'язки, визначенi статутом

сhаrtеr and the law.

та законодавством.

т.1

Товариство забезпечуе Акцiонеру доступ
до документiв Товариства вiдповiдно до

вимог законодавства та

7.4

The Company shall give access) to the
shareholder to the documents of the

документiв та iнформацiТ про дiяльнiсть
Товариства у вiдповtдностi зi статром та

Company ассоrdiпg to the requirements of
the rеlечапt legislation and provide to the
shareholder documents and information оп

документи, що

Shareholders Meeting of the Соmрапу. At
the request of the Shareholder, the

надання

рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Товариство зобов'язане на
вимогу Акцiонера надати iнформацiю та

the Company's activity according to this
сhагtеr and геsоlчtiоп of the Gепеrаl

найкоротший

Соmрапу shall furnish

запитуються, у
строк, але в будь-якому

випадку не пiзнiше як через 3 (три) робочi
днi пiсля отримання вiдповiдноi вимоги
Акцiонера.
2о

the

requested
information as soon as possible, but in апу
event not lаtеr than within thrее (3) business

days after receiving the respective request
of the shаrеhоldеr.

PROCEDURE FOR PROFIT
DlSTRlBUTloN ANF LoSS covERAGE.
DlvlDENDS

порядок розподlлу приБуткlв тА
покриття зБиткlв. дивlдЕнди

8
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Прибуток Товариства визначаеться за
даними фiнансовоi звiтностi Товариства,

8.1

Чистий прибуток, отриманий вiд Bcix видiв
дiяльностi згiдно з фiнансовою звiтнiстю
Товариства, залишаеться у повному
Товариства, яке

8,2

пiдтвердженоТ аудитором.

з,2

розпорядженнi

оп the

на пiдставi

рiшення
Товариства,
загальних зборiв акцiонерiв

Порядок розподiлу прибутку

збиткiв Товариства

i

8.3

визначаеться

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв

Товариства вiдповiдно до законодавства
i

способiв розподiлу прибутку або шляхiв
покриття збиткiв готуються Генеральним
директоромна пiдставi аналiзу дiяльностi
Товариства у звiтному роцi та перспектив
його подальшоi дiяльностi.

:4

Для покриття збиткiв у

8.4

формуеться резервний капiтал у розмiрi
капiталу,

Резервний капiтал формуеться шляхом

Gепеrаl

The рrосеdчrе for the distribution of profits
and сочеriпg losses of the Соmрапу аrе
determined Ьу the Gепеrаl Shareholders
Meeting in ассоrdапсе with the law and this
Сhаrtеr, The Dirесtоr Gепеrаl shall рrороsе
the рrосеdчrе fоr апd methods of the
distribution of profits оr сочеriпg losses
based оп the rечiеw of the Company's
activities iп the rерогtiпg уеаr and its
The Соmрапу shall estab|ish rеsеrче capital
equal to 15 реr cent of the shаrе capital to
cover the Соmрапу's losses. The rеsеrче
capital shall Ье established Ьу way of аппчаl

allocations of 5 реr cent from the СоmрапУs
net profits until the amount of the rеsеrче

щорiчних вiдрахувань у розмiрi 5 вiдсоткiв
вiд чистого прибрку Товариства за

вiдповiдний piк

of the

prospects.

Товариствi

15 вiдсоткiв статутного

resolution

Shareholders Meeting.

покритгя

та статуту. Пропозицii щодо порядку

in

ассоrdапсе with the Company's financial
statements shall rеmаiп at the disposal of
the Соmрапу, which shall determine the
according to this Сhаrtеr and the law, based

на власний розсуд визначае напрями його

зз

Net profit received frоm all activities

ways of use thегеоf at its sole discretion

вiдповiдно до статrгу та законодавства

використання

The Соmрапу's profit shall Ье determined
оп the basis of the financial statements of
the соmрапу as confirmed Ьу ап auditor,

capital as set forth herein is achieved, ln
case of full оr раrtiаl use of the rеsеrче
capital, it shall Ье replenished Ьу way of
allocations frоm the Соmрапу's net profits,

до

досягнення
або
повного
встановленого розмiру. У разi
часткового використання резервного
капiталу його поповнення здiйснюоться
за рахунок вiдрахувань з чистого
прибутку Товариства.

a5

Товариство може створювати iншi фонди,

Порядок створення таких фондiв
визначаеться загальними зборами

8.5

3битки вiд провадження гоёподарськоi
дiяльностi Товариства покриваються за
ав
рахунок коштiв резервного капiталу,

разi iх

недостатностi

у

порядку,
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The tеrms and conditions for establishment
of such funds shall Ье determined Ьу the
Gепеrаl Shareholders Meeting.

акцiонерiв Товариства.

:6

The Соmрапу may establish оthеr funds,

8.6

Losses arising out of the

Company's

business activities shall Ье covered with the
rеsеrче funds апd iп case of shortage - as

визначеному загальними

determined Ьу the Gепеrаl Shareholder

зборами

Meeting.

акцiонерiв Товариства.
8.7

Виплата дивiдендiв за простими акцiями
здiйснюеться з чистого прибутку звiтного

8.7

року таlабо нерозподiленого прибрку на

пiдставi рiшення загальних

зборiв
та
про
Тх
виплату
акцiонерiв Товариства
розмiр, у строк, u]о не перевищуе шiсть

мiсяцiв з дня прийнятгя рiшення про
виплату дивiдендiв. У разi прийняття

загальними зборами акцiонерiв
Товариства рiшення щодо виплати
дивiдендiв у менший строк, нiж
передбачено попереднiм

реченням,
виплата дивiдендiв шiйснюеться у строк,

визначений загальними

The dividends оп оrdiпаrу shares аrе paid
out of the net profit of the rероrtiпg уеаr
апd/оr retained earnings based оп the
resolution of the Gепеrаl shareholders
Meeting about the payment and amount
within the реriоd not exceeding six months
from the date of the resolution оп dividends
рауmепt. lf the Gепеrаl Shareholders
Meeting decides оп dividends payment
within the shorter period compared to what
is prescribed in the рrесеdiпg sentence, the
dividends shall Ье paid within the period
specified Ьу the Gепеrаl Shareholders
Meeting.

зборами

акцiонерiв Товариства.
8.8

Дивiденди виплачуються з розрахунку на

одну акцiю

виключно

8.8

грошовими

Dividends shall Ье paid as calculated per
опе shаrе iп cash опlу.

коштами.
8.9

Перелiк осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, складаеться в

8.9

та строк iх виплати. flaTa складення
перелiку осiб, якi мають право на

датi
загальними зборами
передувати

Товариства про

бри

не

rесеiче

dividends is made iп ассоrdапсе with the
laws оп the depository system of Ukraine.
Fог each dividend payment the General
Shareholders Meeting shall set the date for
compiling the list of реrsопs entitled to
rесеiче the dividends, as well as the
procedure fоr and terms of the рауmепt.
The date for compiling the list of реrsопs
entitled to receive dividends may not
рrесеdе the date of the Gепеrаl

порядку, встановленому законодавством
про депозитарну систему УкраТни. ,Щля
кожноТ виплати дивiдендiв загальнi збори
акцiонерiв Товариства встановлюють
дату складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядок

отримання дивiдендiв,

The list of реrsопs entitled to

може

Shareholders Meeting's rеsоlчtiоп оп

прийняття рiшення

dividends рауmепt and should Ье по еаdiеr
than 10 days after the respective resolution.

акцiонерiв
виплату дивiдендiв та

не ранiше нiж через '10 робочих
днiв пiсля прийнятгя такого рiшення.
мае

:10

У разi вiдчуження акцiонером

належних
йому акцiй пiсля дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, але ранiше дати виплати
дивiдендiв, право на отримання
дивiдендiв залишаеться в особи,

8.10

Товариство протягом 20 робочих днiв з

8.11

lп case of the shareholder's disposal of its
shares after the date of compiling the list of
реrsопs entitled to rесеiче dividends but
before the date of dividends payment, the
реrsоп specified iп the list has the right to
rесеiче dividends.

зазначеноi у такому перелiку.

Within 20 business days чроп the day of the

оп

dividends payment,

дня прийнятгя рiшення про

rеsоlutiоп

якi мають право на отримання дивiдендiв,

rесеiче dividends of the date, аmочпt,
рrосеdurе for and terms of dividends
payment Ьу sending а registered letter,

виплату
дивiдендiв шляхом направлення
рекомендованого листа повiдомляе осiб,

про дату, розмiр, порядок та строк ix
2z

the

Соmрапу shall notify the реrsопs entitled to

unless оthеr method and рrосеdurе fоr
notification is established Ьу the Gепеrаl

виплати, якщо iнший спосiб та порядок
повiдомлення не встановлено рiшенням

Shareholders Meeting,

загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

BODIES AND OFF|CERS ОF ТНЕ

9

оргАни товАриствА тА посАдовl

9

9.1

Орrанами Товариства

9.1

The Company's bodies shall Ье:

9.1.1

загальнi збори акцiонерiв Товариства

9.1.1

Gепеrаl Shareholders Meeting

coмPANY

ОСОБИ ТОВАРИСТВА

("загальнi збори")

е:

- вищий

орган

Товариства; та
9.1.2

Генеральний дирекгор одноосiбний
виконавчий орган Товариства, який
здiйснюе управлiння поточною дiяльнiстю

9.1.2

of

the

Соmрапу (the "General Meeting"), which is
the highest body of the Соmрапу; апd
Dirесtоr Gепеrаl, which is the sole executive
body, is responsible fоr management of the
dayto-day operations of the Соmрапу.

Товариства.
9.2

Посадовими особами органiв Товариства
е Генеральний дирекгорта iншi особи

9.2

law.

згiдно iз законом.
9.3

The Company's officers include the Dirесtоr
Gепеrаl, and other persons ассоrdiпg to the

Посадовi особи органiв Товариства

9.3

зобов'язанi дiяти в iHTepecax Товариства

до вимог законодавства,
статrгу, внррiшнiх документiв
вiдповiдно

The Company's officers must act fоr

the

benefit of the Соmрапу iп ассоrdапсе with
the law, this Сhаrtеr, iпtеrпаl documents of
the Соmрапу.

Товариства.
9.4

Посадовi особи органiв Товариства не
мають права розголошувати комерцiйну
таемницю та конфiденцiйну iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, KpiM випадкiв,

9.4

The Company's officers may not disclose

trade secrets and confidential information of
the Соmрапу unless оthегwisе provided Ьу
law.

передбачених законом.
9.5

Посадовi особи органiв Товариства

несуть вiдповiдальнiсть перед
Товариством за збитки, завданi

9.5

The Company's officers аrе liable to the
Соmрапу fоr losses caused to the Соmрапу

Ьу their actions (omission) in ассоrdапсе

with the law.

Товариству своiми дiями (бездiяльнiстю)
згiдно iз законодавством.

10

ЗАГАЛЬНl ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10

GENERAL MEETING

10.1

3агальнi збори можуть вирiшувати будьякi питання дiяльностi Товариства, у тому

,l0.1

The Gепеrаl Meeting shall Ье authorised to
rеsоlче оп апу matters of the Company's
business, including those matters which аrе
within the authority of the Dirесtоr Gепеrаl.

виключноТ компетенцii загальних 10,2

The following matters shall Ье rеsегчеd to
the Gепеrаl Meeting:

числi i Ti, що вiднесенi до компетенцii
Генерального директора.

10.2

До

зборiв належить:

10.2.1

визначення основних напрямiвдiяльностi

10.2.1

determination of main directions
Соmрапу's business;

1о.2.2

аррrочаl

Товариства;
10,2,2

затвердження стратегiТ дiяльностi
Товариства, затвердження фiнансового
плану (бюджету) та бiзнес-плану
23

of

the

of the Company's strategy;
the Company's financial рlап
of
approval

Товариства,

а також

(budget), business рlап,

iнвестицiйноi

програми Товариства;

investment

рrоgrаm;

10.2.3

внесення змiн до статуту

10,2,4

прийнятгя рiшень

Товариства,

про

анулювання

10.2.3

amendments to the Company's Сhаrtеr;

1о.2,4

approval of сапсеllаtiоп of the bought-out
shares;

викуплених акцiй;

прийнятгя рiшення про змiну типу

10.2,5

and

10,2.5

арргочаl of change of the Соmрапу's type,
аррrочаl of the Соmрапу's share offering оr
placement;

Товариства;
10.2.6

прийняття рiшення про розмiщення

акцiй;

,l0.2.6

10.2,7

прийнятгя рiшення про розмiщення

1о,2-7

цiнних паперiв,

якi

можrгь

буги

сопчегtеd into shаrеs;

KoHBepToBaHi в акцiI;
,l0,2.8

прийнятгя рiшення про збiльшення

10.2.8

прийнятгя рiшення про зменшення

10,2.9

статугного капiталу Товариства;
t0.2,9

статутного кап iталу Товариства;

прийнятгя рiшення про дроблення

10.2.10

аррrочаl of the Соmрапу's offering оr
placement of securities that may Ье

або

10.2.10

аррrочаl of iпсrеаsе
shаrе capital;

of the

Company's

аррrочаl of reduction of the Company's
share capital;
аррrочаl of the shаrе split оr consolidation;

консолiдацiю акцiй;

затвердження положення

1о,2,11

про

1о,2.11 аррrочаl of the Regulation оп the Gепеrаl

загальнi

Meetings, as well as amendments thereto;

збори, а також внесення змiн до нього,
1о.2.12 затвердження

положень (з урахуванням пiдпункту 10.2.13),

регламентiв, полiтик та iнших внррiшнiх
документiв, а також внесення змiн до них,

якими регулюються будь-якi

питання,

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема
як юридичноi особи Групи Нафтогаз, та якi
впроваджуються з iнiцiативи загальних
зборiв;

Company's activity, including

as

ап

company of the Naftogaz Grочр and the
issues implemented at the initiative of the
General Meeting;

1о.2.13 approval of internal regulations which regulate

,10.2.13

затвердження внугрiшнiх положень, якими
регулюеться дiяльнiсть Товариства, KpiM тих,

повноваження щодо затвердження яких

рiшенням загальних зборiв
Генеральному

internal regulations (subject to
sub-clause 10.2.13), rчlеs, policies and
other iпtеrпаl documents, апd amendments
thereto, governing апу issues related to the

1о.2,12 аррrочаl of

(або схвалення) внррiшнiх

дирекгору,

переданi

oKplM

повноважень, визначених пiдпунtсом
1О.2.11, якi затверджуються, змiнюються чи

activity of the Соmрапу, except for those
authority to аррrоче which is delegated to the
Dirесtоr Gепеrаl in accordance with the
respective resolution of the Gепеrаl Meeting,
except fоr authorities envisaged Ьу sub-clause
1О.2,11, that mау Ье approved, amended оr

cancelled опlу Ьу the Gепеrаl Meeting;

скасовуються виключно рiшенням загальних
зборiв;

i0.2.14

1о.2,14 approval

затвердженнярiчногозвiтуТовариства;

10.2.t5 розгляд звiту Генерального дирепора та

затвердження заходiв за результатами його
розгляду;
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of the Соmрапу's annual rерогt;

of the DirectorGeneral's rероrt
апd аррrочаl of the consequent mеаsчrеs;

1о,2.15 consideration

та

10.2.16 розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту

10.2.16

consideration

of the ехtеrпаl

audit

затвердження заходiв за результатами Його

conclusions and approval ofthe consequent

розгляду;

mеаSuгеS;

10.2,17

10.2.18

розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з
урахуванням вимоп передбачених
законом;

1о.2,17

distгiЬчtiоп оr allocation of the Company's
profits оr losses, subject to the rеqчiгеmепts
provided Ьу law;

прийнятгя рiшень про викуп Товариством 10.2.18
KpiM випадкiв обов'язкового
викупу акцiй, визначених законом,

approval of redemption Ьу the Соmрапу of

cBoix акцiй,
10.2,19

прийнятгя рiшення про невикористання

переважного

права акцiонерами

10.2.19

на

придбання акцiй додатковоi eMiciT у процесi
iх розмiщення;

10.2,20 затвердження розмiру рiчних дивiдендiв
з урахуванням вимог, передбачених

'10,2,20

з

питань порядку

до

компетенцiТ наглядовоi ради у разi
злиття, приеднання, подiлу, видiлу або

than

taking rеsоlчtiоп оп поп-чsе of pre-emptive
right of the shareholders for the purchase of
shаrе within their additional рlасеmепt;

approval of the amount of the аппчаl
dividends, subject to the requirements

10,2,21

аррrочаl of the matters реrtаiпiпg to the
proceedings at the Gепеrаl Meeting;

10.2.22

taking decisions оп issues iп the case of

проведення загальних зборiв;

вирiшення питань, вiднесених законом

outstanding shаrеs, other

mandatory redemption as provided Ьу law;

pгovided Ьу law;

законом;

10,2.21 прийнятгя рiшень

its

mеrgеr, acquisition, division, split оr

transformation of the Соmрапу, which аrе
within the authorities of the suрегчisоrу

перетворення Товариства;

Ьоаrd чпdеr the law;

за наслiдками
звiту
Генерального
директора
розгляду
прийнятгя рiшення

та

надання оцiнки

10,2.23

rеsоlutiоп following

Dirесtоr Gепеrаl;

затвердження принципiв (кодексу)
уп

of the

consideration of the rерогt of the Dirесtоr
Gепеrаl and evaluating the activities of the

дiяльностi

Генерального дирекгора;
корпоративного

approval

10,2,24

аррrочаl of the Соmрапу's рriпсiрlеs (code)
of соrроrаtе gочеrпапсе;

10,2,25

аррrочаl

равл iння Товариства,

прийняття рiшення про видiл та
припинення, лiквiдацiю Товариства,

of the

Company's

spin-off,

termination, liquidation, appointment of the
liquidation commission (termination

обрання лiквiдацiйноТ KoMiciT (KoMicii з
припинення), затвердження порядку та
cTpoKiB лiквiдацii (припинення), порядку
розподiлу мiж акцiонерами майна, що
залишаеться пiсля задоволення вимог
кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного
балансу (передавал ьного акгу)

commission), аррrочаl of the liquidation
(tеrmiпаtiоп) рrосеdчrе and tеrms, approval

of the

tеrms and conditions for

the

distribution аmопg the shareholders of the

assets remaining after satisfaction of the
creditors' claims, and аррrочаl of the

;

liquidation Ьаlапсе sheet (trапsfеr act);

прийняття рiшення
перевiрки

про

проведення

фiнансово-господарськоi

дiяльностi Товариства та

про

вiдшкодування витрат акцiонера на

цiйснення перевiрки

фiнансово-

господарськоТ дiял bHocTi Товариства;

10,2.26

геsоlчtiоп to conduct the review of the
business activities of the Соmрапу and to
reimburse the shareholder fоr the costs
iпсчrrеd in соппесtiоп with revieйaudit of
the financial and business Соmрапу's
activities,
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10,2,2т встановлення порядку перевiрки
фiнансово-господарськоi дiяльностi
Товариства фiнансовим контролером,
службою (пiдроздiлом) внррiшнього
аудиту Групи Нафтогаз, порядку

1о.2,27

перевiрок керiвником з питань управлiння
ризиками, керiвником з питань

комплаенсу та

establishment of the procedure fоr the
rечiеw of the Company's business activities
Ьу the fiпапсiаl сопtrоllеr апd/оr iпtеrпаl
audit sеrчiсе (department) of the Naftogaz
Group, рrосеdчrе for the rечiеw of the
Company's activities Ьу the Chief Risk
Officer, Chief Compliance Officer and Chief
Апtiсоrrчрtiоп Оffiсеr;

уповноваженим

антикорупцiйноТ програми;

10.2,28

затвердження положення про винагороду 1о.2.2в

Генерального директора
ви

та звiту

про

нагороду Генерал ьного директора;

Gепеrаl;

10.2.29 прийнятгя рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв,
акцiй таlабо ix викуп;

10.2.30

та

1o,2.2g

of the Company's securities

other than the shares;

припинення повноважень

10.2.з0

аррrочаl

of the

mаrkеt value

of

the

Company's assets (shares) iп the events as
provided for in the |aw and iп this Сhагtеr;
10.2.з1

Генерального дирекгора;

appointment

оr removal of the

Dirесtоr

Gепеrаl;

10,2,з2 затвердження умов контракту, якиЙ

укладатиметься з

аррrочаl of offering оr placement, апd/оr of

redemption,

KpiM

затвердження ринковот BapTocTi майна (в
тому числi акцiй) Товариства у випадках,
передбачених законом та статrгом;

10.2.з1 обрання

approval of the rеmчпеrаtiоп policy and
rерогt оп rеmчпеrаtiоп of the Dirесtог

1о,2.32

Генеральним

аррrочаl of the tеrms of the сопtrасt to Ье
entered into with the Director Gепеrаl, and

директором, встановлення розмiру його/iТ
винагороди; визначення особи,

уповноваженоi пiдписати вiд iMeHi
Товариства контракт з Генеральним

determination of his/hеrrеmчпегаtiоп;
designation of а реrsоп authorised to sign,
for and оп behalf of the Соmрапу, such
employment сопtrасt with the Director

директором

General;

;

10.2.3з прийняття рiшення про вiдсторонення

10.2.3з

Генерального директора вiд здiйснення

повноважень

та

обрання особи, яка

of

resolution to suspend the
Dirесtоr Gепеrаl and арроiпtmепt of acting

approval

Dirесtоr Gепеrаl;

тимчасово здiйснюватиме повноваження
Генерального дирекгора;

призначення

i

звiльнення керiвника

пiдроздiлу внутрiшнього

1о.2,34

аудиту
(внутрiшн ього аудитора) Товариства,

,l0.2.35 поширення обов'язковостi внррiшнlх
документiв Групи Нафтогаз на Товариство
вiдповiдно до пункту 1.2 цього Статру, у

тому числi шляхом прийняття рiшень про

обов'язковiсть виконання Генеральним
директором рiшень,Щирепора дивiзiону

таlабо

Уповноваженого

керiвника

корпоративноТ функцii вiдповiдно до
пункгу ,1.6.4. цього Статру,
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appointment апd removal of the head of
lnternal Audit dерагtmепt (lпtеrпаl Auditor)
of the Соmрапу;

1о.2.35

taking decision rеgаrdiпg binding force of
the Naftogaz Group's internal documents to
the Соmрапу iп ассоrdапсе with clause 1.2.
of this Сhагtеr, including taking decisions

regarding binding fоrсе fоr the Dirесtоr
Gепеrаl of resolutions of the Dirесtоr of
Division апd/оr the Authorized Head of the
соrроrаtе function pursuant to clause 1 .6.4.
of this Сhагtеr

10.2,зб затвердження умов трудових договорiв,
що укладаються з працiвниками
пiдроздiлу внугрiшнього аудиту (з
внугрiшнiм аудитором), встановлення
розмiру ТхньоТ винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних

10.2.36

аррrочаl of сопtrасt terms with employees

of

lпtеrпаl Audit dерагtmепt (with the

lпtеrпаl Auditor), setting of

their

rеmuпеrаtiоп, including bonuses and

compensations;

виплат;

,l0.2.з7

цiйснення контролю за своечаснiстю
надання (опублiкування) Товариством
достовiрноТ iнформацiТ про його
дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства,

1о,2,з7

опублiкування товариством iнформацiТ
про принципи (кодекс) корпоративного

(code) of соrроrаtе governance
Соmрапу;

управлiння товариства;

10.2.38 обрання аудитора (аудиторськоТ фiрми)
Товариства; затвердження договору, що
укладатиметься з ним, або визначення
основних умов такого договору, а також

1о,2.з8

of

the

election of the Соmрапу's auditor (audit
соmрапу), approval of agreement to Ье
entered into with such ачditоr оr setting key
terms of such аgrееmепt, and determination
of rеmчпеrаtiоп fоr its sегчiсеs;

встановлення розмiру оплати його послуг;

l0.2.з9 визначення дати складення перелiку
осiб, якi мають право на отримання

сопtrоl очеr timely submission (disclosure)

of соrrесt information оп the Company's
activity ассоrdiпg to the legislation,
disclosure of iпfоrmаtiоп оп рriпсiрlеs

10.2.39

determination of the effective date of the list
of the реrsопs entitled to the dividend
distribution, and of the tегms апd рrосеdчrе
for the dividend рауmепt;

Товариства

1о.2,4о

0.2.41 вирiшення питань про створення,

reso|ution оп the matters pertaining to the
Соmрапу's participation iп апу industrial
апd financial grочрs оr оthеr associations;

1о.2,41

resolution оп the matters реrtаiпiпg to the
establishment, rеоrgапizаtiоп апd/оr
liquidation of structural and sераrаtе units
of the Соmрапу;

дивiдендiв, порядку та cTpoKiB виплати

дивiдендiв;

l0.2.40

вирiщення питань про участь

у

промислово-фiнансових групах та

iнших об'еднаннях;

реорганiзацiю таlабо лiквiдацiю
струlfiурних таlабо вtдокремлених
пiдроздiлiв Товариства;

0,2.42 прийнятгя рiшення про визначення
ймовiрностi визнання Товариства

1о.2.42

неплатоспроможним
внаслlдок
прийнятгя ним на себе зобов'язань або
ix виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцii;

обрання оцiнювача майна Товариства;

затвердження договору, що
укладатиметьсязним,атакож
встановлення розмiру оплати

1о.2,4з

його

dеtеrmiпе likelihood of

appointment of the valuator for the
Company's assets, аррrочаl of аgrееmепt
to Ье епtеrеd into with such чаlчаtоr, and
determination of rеmчпегаtiоп fоr its

services;

(замiну)

яка надае
Товариству додатковi послуги,
затвердження умов договори що
депозитарноТ установи,

to

fulfilment, including as а rеsчlt of dividend
payment оr redemption of shares;

послуг;

прийняття рiшення про обрання

resolution

declaration of the Company's insolvency
as а result of assuming obligations оr thеir
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1о,2.44

resolution оп election (change) of the
depository institution providing additional
sегчiсеs to the Company; аррrочаl of the
relevant сопtгасt; fixing the fee;

укладатиметься

з

розмiру оплати

послуг;

iT

нею,

встановлення

10.2.45 приЙняття рiшення про притягнення

до

10.2.45

матерiал ьнот вiдповiдальностi посадових

rеsоlutiоп

оп

bringing

the

Company's

officers to liability fоr damages;

осiб Товариства;

про фiлii,

10.2.46

approval

10.2.47 затвердження органiзацiйноi струкrури
Товариства та граничноi штатноi

1о.2,47

approval of the Соmрапу's organisational
strчсturе апd permitted staff пчmЬеr of the
Соmрапу;

1о,2.48

adoption of the nomination policy of the

10.2.46 затвердження положень
представництва

та iншi

вiдокремленi

пiдроздiли;

чисельностi працiвни

1о.2,48

KiB

Товариства

;

затвердження положення Товариства

порядок вiдбору

та

про

призначення на

Соmрапу;

посади,

Сmосовно корпораmчвнuх прав в

With regard to corporate rights iп other

legal enfifies апd participation

iншuх юрчOччнuх особах mа учасmi в
о6'еOнаннях юрuOччнuх осiб

10.2.49 прийняття рiшення

про

створення,

участь, реорганiзацiю або припинення
Товариством (у тому числi спiльно з

iншими юридичними

assoclafions
10.2.49

особами)
1о,2.50

10.2.51

яких правочинiв стосовно корпоративних
прав (часток участi, акцiй, паiв та iнше),
належних Товариству, в iнших юридичних
особах;

1о.2.52

1о,2.52

,10.2.53 прийняття
рiшення про надання згоди на
вчинення правочину, щодо якого е

10.2.53

випадках,

передбачених законодавством, статrгом
чи внррiшнiми документами Товариства;
прийнятгя рiшення про укладення,

припинення .договорiв

про

(оr

taking а decision оп епtеriпg into апу
transactions rеgаrdiпg соrроrаtе rights

змlну,

спiльну

дiяльнiсть;
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taking а decision to епtеr into the Material
Тrапsасtiоп оr to grant рrеlimiпаrу approval
to епtеr into such Material Тrапsасtiоп;

такого правочину;

,l0.2.54

рчrсhаsе

With regard to епtеriпg into trапsасtiопs

прийнятгя рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину або про
попередне надання згоди на вчинення

у

а decision оп

(раrtiсiраtоrу interests, shares, efc.) оwпеd
Ьу the Соmрапу in other legal entities;

вч u нення п равоч u Hi в

заiнтересованiсть,

taking

acquisition Ьу оthеr mеапs) оr sale (ог
disposal Ьу оthеr means) of соrроrаtе rights
(рагtiсiраtоrу interests, shares, etc,);

продаж (або вiдчуження будь-яким iншим
(часток
участi, акцiй, паiв та iнше);

Сmосовно

establishment,

legal entities) of legal entities;

чином) корпоративних прав

10.2.51 прийняття рiшення про укладення будь-

а decision оп

taking

iп

раrtiсiраtiоп,trапsfоrmаtiоп or termination
Ьу the Соmрапу (including jointly with other

юридичних осiб;

10.2.50 прийняття рiшення про придбання (або
набуття будь-яким iншим чином) або

of regulations оп branches,
rергеsепtаtiче offices, оthеr separate units;

resolution to аррrоче апу transaction with
conflict of interest as provided for in the law,
this Сhагtеr оr internal documents of the
Соmрапу;

1о,2.54

resolution
agreements;

оп

concluding joint-venture

10.2.55 приЙняття рiшення про надання
Товариством будь-яких забезпечень

10.2.55

resolution to ргочidе апу security (соllаtеrаl)
Ьу the Соmрапу fоr third-party obligations;

,l0.2.56

taking

виконання зобов'язань третiми особами;

10.2.56 прийняття рiшення про вчинення
правочину у мех(ах, передбачених
затвердженим загальними зборами

фiнансовим планом

to епtеr into апу
within the financial р|ап

decision

Тrапsасtiоп
(budget) of the Соmрапу approved Ьу the
Gепеrаl Meeting, for the аmочпt equal or
exceeding UAH 'l0,000,000 (ten million
hryvnias) оr the equivalent iп апу other
счrrепсу calculated at the official rаtе of the
National Bank of ukraine as of the date of

(бюджетом)

Товариства, на суму, що дорiвнюе або
перевищуе 10 000 000 (десять мiльйонiв)
гривень або еквiвалент цiеТ суми у будь-

якiй iншiй валютi, розрахований

а

за

курсом Нацiонального банку УкраТни,
станом на 31 грудня року, що передуе

31 December of the year, preceding the уеаr
of епtеriпg into respective Тrапsасtiоп;

року вчинення вiдповiдного правочину;

10,2,57

прийнятгя рiшення про укладення,

припинення правочину

за

змiну,

10,2.57

межами,

передбаченими
затвердженим
загальними зборами фiнансовим планом
(бюджетом), на суму, lло дорiвнюе або
перевищуе 1 000 000 (один мiльйон)
гривень або еквiвалент цiеТ суми у будьякiй iншiй валютi, розрахований за
курсом Нацiонального банку Украiни,
станом на 31 грудня року, що передуе
року вчинення вiдповiдного правочину;

10.2,58 iншi

питання, lло належать до виключноi
компетенцii загальних зборiв згiдно iз
статугом таlабо законом

10.3

Товариство зобов'язане щороку

та не пiзнiше 30 квiтня

10.2.58

скликати 10.3

to епtеr into

апу

such other matters as mау Ье rеsеrчеd fоr
Gепеrаl Meeting ассогdiпg to the сhагtеr or

The Gепеrаl Meeting (аппuаl Gепеrаl
Meeting) shall Ье сопчепеd Ьу the
Соmрапу ечеrу уеаr and shall Ье held not

lаtеr than оп 30 Арril of the immediately
following year. The following matters must
Ье included into the agenda fоr the аппчаl
Gепеrаl Meeting:

обов'язково

вносяться TaKi питання:
затвердження рiчного звiту

Товариства;

10.з,1

approval of the Company's аппчаl rерогt;

розподiл прибрку i збиткiв

Товариства;

1о.з.2

distribution оr allocation of the Company's
profits оr losses;

10.3.3

аррrочаl

10.3.з прийняття рiшення за

наслiдками

розгляду звiту Генерального дирекгора
надання оцiнки дiяльностi
Генерального дирекгора;

затвердження

звiту про винагороду

Генерального дирекгора;
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of the

resolution following

consideration of the rероrt of the Dirесtоr
Gепеrаl and evaluating the activities of the
Dirесtоr Gепеrаl.

та
,l0.3.4

decision

the law.

звiтним року проводити загальнi збори
(рiчнi загальнi збори). flo порядку денного

10.3.1
10.з.2

а

31 DесеmЬеr of the уеа1 preceding the уеаr
of entering into respective Transaction;

наступного за

рiчних загальних зборiв

taking

Тrапsасtiоп beyond the financial рlап
(budget) of the Соmрапу арргочеd Ьу the
Gепеrаl Meeting, for the amount equal оr
exceeding UAH 1, 000, 000 (опе million
hrpnias) оr the equivalent in апу other
счrrепсу calculated at the official rate of the
National Bank of ukrаiпе as of the date of

10.з.4

аррrочаl of rероrt оп rеmчпеrаtiоп of the
Dirесtоr Gепеrаl mеmЬеrs;

10.3.5

внесення змiн

до

положення про

винагородуГенерального директора

1о.3.5

якщо доцiльно.
10.4

bringing amendments to regulations оп
rеmuпеrаtiоп of the DirectorGeneral, if
required.

Yci iншi загальнi збори, KpiM рiчних,
вважаються позачерговими

10.4

скликаються
випадках
та
в
порядку,
передбачених
у
законодавством та статrгом.
i

Апу Gепеrаl Meeting оthеr than the аппчаl
General Meeting shall Ье deemed
ехtrаоrdiпаrу, апd shall Ье convened in the
events as required Ьу, and in ассоrdапсе
with, the law оr this Сhаrtеr.

10.5

Позачерговl загальнi збори скликаються 10.5
Генеральним дирекгором з власноi

iнiцiативи

або на вимогу

акцiонерiв

(акцiонера), якi (який) на день подання

(shareholder) collectively holding ten ('10) оr

вимоги сукупно е

mоrе реr cent of оrdiпаrу shares of the

власниками
(власником) 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв
простих акцiй Товариства.

10.6

Позачерговi загальнi збори мають бри
проведенi протягом 45 (сорока п'яти)днiв

з дати отримання Товариством
про

10.7

Тх

Соmрапу as at the date of the геqчеst.
,10.6

Повiдомлення про проведення загальних

та проект

електронну адреси

1О.7

не

relevant request

fоr

або

вручаеться

пiзнiше, нiж

за 30

(тридцять) днiв до дати проведення
загальних зборiв розмiщуе повiдомлення
про проведення загальних зборiв у
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних Нацiональноi KoMiciT з цiнних
паперiв та фондового ринку про ринок
цiнних паперiв або черф особу, яка
провадить дiяльнiсть з оприлюднення

регульованоi iнформацiТ

вiд

Notice about сопчепiпg the Gепеrаl
Meeting and the draft agenda therefor shall
ье sent to each shareholder not later than
30 days before the date of such Gепеrаl
Meeting Ьу а реrsоп сопчепiпg the General

Meeting Ьу facsimile transmission, оr to
emai| address оr delivered iп реrsоп.

особисто.

Товариство

of the

сопчосаtiоп thereof.

порядку денного не
пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв до дати
ix проведення надсилаеться акцiонерам
особою, яка скликае загальнi збори, за
допомогою факсимiльного зв'язку, або на

10.8

Ехtrаоrdiпаrу Gепеrаl Meeting shall Ье held
within forty-five (45) days of the Соmрапу's

rесеiрt

вимоги

скликання.

зборiв

Ехtrаоrdiпаrу gепеrаl meetings shall Ье
convened Ьу the Dirесtоr Gепеrаl at its оwп
initiative оr at гequest of shareholders

10.8

The Соmрапу not lаtеr than thiгtу (30) days
рriоr to the date of the Gепеrаl Meeting shall
place notification оп holding the Gепеrаl
Meeting in publicly available database of

the National securities and stock Market

Commission оr through а реrsоп organizing
disclosure of regulated information оп behalf
of the stock mаrkеt participants апd publish
оп its web-site information as established Ьу

iMeHi

law.

учасникiв фондового ринку, та розмiщуе

на

власному веб-сайтi iнформацiю

у

обсязi, передбаченому законодавством.

10.9

3MtcT повiдомлення про проведення 10.9
загальних зборiв та порядок надання
акцiонерами пропозицiй до проекту

порядку денного

визначаеться

законодавством.

Contents of the Gепегаl Meeting convening

to the

shareholders, and the
рrосеdчrе for submitting the shareholders'
proposals to the draft agenda fоr such
Gепеrаl Meeting shall Ье as determined in

notice

the law.

10.10

У разi Ьнесення змiн до проекту порядку

денного загальних зборiв, Товариство не

30

10.1О

lп case of апу changes to the draft agenda
fоr the General Meeting, the Соmрапу shall

пiзнiше, нiж за ,10 (десять) днiв
до дати
проведення загальних зборiв повiдомляе

Акцiонера про TaKi змiни

not later than ten (10)days
рriоr to the date

of the Gепеrаl Meeting inform shareholder
about such changes and foMards/hands the

та

направляе/вручае порядок денний, а
також проекти рiщень, що додаються на
пiдставi пропозицiй, та розмiщуе на

власному веб-сайтi

agenda and draft resolution which аrе
added iп ассогdапсе with the proposals,
and publish оп its web-site relevant
information regarding аmепdmепts to the

вiдповiдну

iнформацiю про змiни у порядку
денному.

10.11

agenda.

Вiд дати надiслання повiдомлення про

проведення загальних зборiв
до дати Тх
проведення Товариство повинно надати

1о.11

акцiонерам можливiсть ознайомитися з
документами, необхiдними для
прийняття рiшень з питань порядку

денного за

make available to the shагеhоldеrs апу
documents песеssагу for making decision

оп the matters оп the agenda at the
Company's гegistered address, during
wоrkiпg hочrs оп business days at the
convenient place, оr оп the date of the
Gепеrаl Мееtiпg, at the чепuе of such

мiсцезнаходженням

Товариства у робочi днi,
робочий час та в
доступному мiсцi, а в день проведення

загальних зборiв
проведення.

10.12

-

також

у

мiсцi

iX

GeneralMeeting.

У загальних зборах мають право брати
участь yci акцiонери незалежно вiд
кiлькостi i типу акцiй, що iм належать.
Акцiонер мае право призначити свого
представника для участi
у загальних
зборах. Представник може буги

1о.12

постiйним чи призначеним на певний
строк. flo закiнчення строку, вiдведеного

на

in ассоrdапсе with the law апd

documents of the Соmрапу.

3агальнi збори мають кворум за
умови 1о.13
реестрацii для участi у них акцiонерiв (iX
представникiв), якi сукупно е власниками
бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй,

Одна голосуюча Акцiя надае Акцiонеру
один голос для вирiшення кожного з
питань, винесених на розгляд загальних
зборiв, KpiM проведення кумулятивного
разi, якщо акцiонером Товариства

е

одна особа, пункти 10,4 - 1О.14 статлу та
положення вiдповiдних статей 3акону
УкраТни ''Про акцiонернi товариства'' не
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iпtеrпаl

The General Meeting shall Ье deemed

quorate if the shareholders (оr their proxies)
holding iп aggregate mоrе than 50
реr cent

of the voting shares have Ьееп registered

fоr the Gепеrаl Meeting.
1о.14

Опе voting Share shall entitle а Shareholder
to опе vote for the purposes of resolving оп

each mаttеr submitted for consideration at
the Gепеrаl Meeting, save fоr cases whеп
the cumulative voting shall Ье used.

голосування.

10.15 У

have the right to participate iп the Gепеrаl
Meeting. А shаrеhоldеr shall have the right
to appoint its рrоху for the participation in
the meeting. Such рrоху may Ье
реrmапепt
оr appointed fоr а certain period of time.

entitled to rерlасе its рrоху оr to decide to
participate iп реrsоп iп the Gепеrаl Meeting,

представника або взяти
участь у
загальних зборах особисто
у порядки
передбаченому законодавством та
внррiщнiми документами Товариства.

10.14

Al| shareholders, irrеsресtiче of the пчmЬеr
оr type of the shares owned Ьу them, sha||

Веfоrе the registration of the meeting
рагtiсiрапts is over, а shаrеhоldеr shall Ье

реестрацiю учасникiв загальних

зборiв, акцiонер мае право замiнити свого

10.13

During the period from the date of the notice
сопчепiпg the Gепеrаl Meeting untilthe date
of such Gепеrаl Meeting, the Соmрапу shall

10.15

lп case there is а sole shагеhоldеr in the
Соmрапу, clauses 1О.4-10.14 hеrеоf апd
the rеlечапt аrtiсlеs of the Law of ukrаiпе
"Оп Joint Stock Companies'' shall not арРу

застосовуються lлодо порядку скликання
та проведення загальних зборiв.

to the рrосеdчrе for сопчепiпg and holding
the Gепеrаl Meeting.

Повноваження

загальних зборiв,
передбаченi законодавством та статугом,

such sole shareholder shall exercise

ЗДiЙСнюються таким дкцiонером
одноосiбно. Рiшення Акцiонера з питань,
lло належать до компетенцiТ загальних

within the competence

зборiв, оформлюеться акцiонером
письмово (у формi рiщення) та
пiдписуеться вiд його iMeHi (з

проставленням

11.1

Генеральний дирекгор Товариства
здiйснюе управлiння поточною
дiяльнiстю
Товариства.

11,2

affixed to it). The rеsо|чtiоп has а status
of
the Gепеrаl Meeting minutes. Minutes
of the
Gепеrаl Meeting are kept Ьу the Соmрапу.

11

Генеральний дирекгор пiдзвiтний
загальним зборам та вlдповiдальний
перед ними за управлiння поточною

11.1

Строк повноважень

11.2

строк.

11.4 3

на

Генерального 11.3

невизначений

Генеральним директором
укладаеться 11.4

контракr, умови якого затверджуються

загальними зборами.

визначаеться строк його

У

контракгi

дii та умови
дострокового припинення, права,

обов'язки, вiдповiдальнiсть cTopiH (у
тому
числi майнова), умови матерiального
забезпечення i органiзацiТ працi. Вiд
iMeHi

з Генеральним
директором пiдписуе Керiвник Акцiонера
Товариства контракт

або iнша особа,

загальними зборами.

The Director Gепеrаl shall rероrt to the

Gепегаl Meeting and shall Ье accountable

to them for the

mапаgеmепt of the
Соmрапу's dayto-day ореrаtiопs and fоr
the реrfоrmапсе of his/her functions апd

duties.

директора визначаеться загальними
зборами. Якщо такий строк не
визначений, Генеральний директор

вважаеться обраним

The Dirесtоr Gепеrаl of the Company
shall

ореrаtiопs.

виконання
покладених на нього завдань та
функцiй.

11.3

DIRECTOR GENERAL

mапа9е the Company's dayto-day

та

дiяльнiстю Товариства

General

sole shareholder (with its corporate seal

Таке
рiшення акцiонера мао статус протоколу
загальних зборiв. Протоколи загальних
зборiв зберiгаються в Товариствi.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

of the

Meeting shall Ье made iп writing (in the fоrm
of а resolution) and signed оп behalf of
the

його печатки).

11

the

powers of the General Meeting
envisaged
Ьу the law апd this Сhаrtеr individually.
The
sole shareholder's resolutions оп the issues

уповноважена

The Director Gепеrаl shall Ье appointed for
the period as determined Ьу the Gепеrаl

Meeting.

регiоd

is

поt

The contract, the tеrms and conditions of
which аrе to Ье approved Ьу the Gепеrаl

shall Ье concluded with the
Director Gепеrаl. The сопtrасt shall include
Meeting,

provisions

determining its tеrm and
termination, rights, obligations, liability
of the
раrtiеs (including liability fоr damages),
terms of logistic sчррогt and organization
of

the wогk. The сопtrасt with the Director
Gепеrаl shal| Ье signed оп behalf of the
Соmрапу Ьу the СЕО of the Shаrеhоldеr ог
other реrsоп authorised Ьу the Gепеrаl

Meeting.
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lп case such

determined, the Director Gепеrаl is deemed
to Ье appointed fоr indefinite tеrm.

11.5

.Qо компетенцiТ Генерального

Bci питання

належать

директора 11.5

The Dirесtоr General shall Ье authorised
to
rеsоlче оп апу matters
регtаiпiпg to the
Company's affairs, other than the matters
rеsеrчеd to the Gепеrаl Meeting.

дiяльностl

Товариства, KpiM тих,
що вiднесенi до

виключноТ компетенцii загальних
зборiв.

Вiдповiдно до пунктiв 1.2., 1.6.4,
та
10,2,35. рiшенням эагальних зборiв
на

Товариство

може бути

lп ассоrdапсе with clause 1.2., and
subclauses 1.6.4. and 10.2.35 the resolution
of
the general meeting of the Соmрапу
mау
extend the binding of the internaldocuments
of the Naftogaz Grочр, including taking
decisions regarding binding force fог
the
Dirесtоr Gепеrаl of resolutions of
the
Director of Division and/or the Authorized
Head of the соrроrаtе function
рчгsчапt to
clause 1.6.4. of this Сhаrtеr

поширено

обов'язковiсть внррiщнiх
документiв
групи Нафтогаз, у тому числi шляхом
прийняття загальними зборами
рiшень

ПРО ОбОВ'язковiсть виконання
Генеральним директором
рiшень

,Qирекгора дивiзiону

таlабо

Уповноваженого керiвника корпоративноТ

функцiТ.

11.6

3 урахуванням обмежень, встановлених

статrгом

та

Генеральний дирекгор:
11.6.1

законодавством,

qдiйснюе

управлiння поточноюдiяльнiстю
Товариства;

11.6.2

виконуе та органiзовуе виконання
загальних зборiв;

11.6.з

вчиненяе правочин (якщо
рiшення про
його вчинення належить
до компетенцii

11.6

forth herein оr iп the law, the Diгесtоr
Generalshall:
Соmрапу;

рiшень r,6.2
11.6.3

загальних зборiв, за
умови отримання
у межах, передбачених

(бюджетом)

(десять мiльйонiв) гривень
або еквiвалент цiеТ суми будь-якiй
iншiй
у

the уеаr, ргесеdiпg the
уеаr of епtеriпg into
respective deal;

31 грудня роки що передуе
року вчинення
вiдповiдного правочину;

такого рiшення) за

передбаченими
загальними зборами

межами,

затвердженим

фiнансовим планом
(бюджетом) Товариства, на
суми що е

менцою нiж

.l

000

000 (один

мiльйон)

гривень, або еквiвалент
цiеi суми у будьза
курсом Нацiонального банку Украiни,
станом на 31 грудня
року, що передуе
року вчинення вiдповiдного правочину;

якiй iншiй валютi, розрахований
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епtеrs into Transaction (if the decision
оп
епtеriпg into is within the authorities
of the
Gепеrаl Meeting, subject to obtaining
such

at the officia| rate of the National Вапk
of
ukraine as of the date of 3.1 Dесеmьеr
of

валютi, розрахований за курсом
Нацiонального банку УкраТни, .r"rЬ,
,"

вчиняе правочин (якщо
рiшення про його
до компетенцii
загальних зборiв, то за
умови отримання

imрlеmепt апd аrгапgе for implementation
of resolutions of the Gепеrаl Meeting;

UAH 10,000,О00 (ten mi|lion hrучпiаs)
оr the
equivalent in апу оthеr счrrепсу calculated

000

вчинення належить

the

decision) within the financial
рlап
(budget) of the Company approved
Ьу the
General Meeting, for the аmочпt less than

Товариства, на суми
що е меншою нiж

1r.6.4

of

а

затвердженим загальними зборами

10 000

mапаgе day{o-day activities

11.6.1

такого рiшення)

фiнансовим планом

subject to апу limitations оr restrictions
set

11.6,4

епtеr into

Тrапsасtiоп (if the decision оп
епtеriпg into it is within the authorities
of the
Gепеrаl Meeting, subject to оЬtаiпiпg
such

а

the financial рlап
(budget) of the Соmрапу approved
Ьу the
Gепеrа| Meeting, for the аmочпt less
than
decision) beyond

UAH 1,000, ОО0 (опе million hryvnias),
оr
сurrепсу

the equivalent in апу оthеr

calcu|ated at the official rate of the
Nationat

Bank of Ukraine as of the date of
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DесеmЬеr of the уеаr,
рrесеdiпg the уеаr of
епtегiпg into respective Тrапsасtiоп:

11.6.5

вчиняе правочин на суму що перевищуе 11.6.5
1 000 000 гривень (один мiльйон гривень)
або еквiвалент цiеТ суми у будь-якiй iншiй

валютi, розрахований за

курсом

сurrепсу calculated at the official rаtе of the
National Bank of ukraine as of the date of
3,1 DесеmЬеr of the уеа1 рrесеdiпg the уеаr
of entering into respective Тrапsасtiоп after
its аррrочаl Ьу the Dirесtоr of the Division оr

Нацiонального банку УкраТни, станом на
31 грудня року, що передуе року вчинення
вiдповiдного Правочину за погодженням з

flирепором вiдповiдного flивiзiону або
особи, на яку покладенi функцiТ
!ирекгора [ивiзiону(у разi включення

acting Dirесtоr of the Division (in case of
including the Соmрапу to the relevant

Товариства до вiдповiдного flивiзiону).

11.6.6

епtеr into Тrапsасtiоп fоr the аmочпt
exceeding UAH 1 000 000 (опе million
hryvnias), оr the equivalent iп апу оthеr

Division)

визначае умови та граничнi розмiри
оплати працi працiвникiв Товариства,
фiлiй та представництв, iнших

11.6.6

вiдокремлен их пiдроздiлiв Товариства;

determine conditions апd thresholds of
rеmчпеrаtiоп fоr employees of the
Соmрапу, its branches and representative
offices, and other separate subdivisions of
the Соmрапу;

11.6.7 приймае рiшення, що стосуються

юридичних осiб,

11,6.7

which the Соmрапу

акцiонером

(засновником, учасником) яких е
Товариство, фiлiй, представництв та

iнших вiдокремлених

(founder,

пiдроздiлiв

попереднiЙ

11.6.8

пiдлягають
обговоренню на загальних зборах, в тому
числi погоджуе проекти рiшень загальних
зборiв з таких питань, пiдготовку

матерiалiв, необхiдних для

таких питань.

рiшення

з

компетенцii;

1,1.6.9

значних правочинiв

рiшення про iх вчинення;

для

Meeting to adopt resolutions оп the issues
that fall within its соmреtепсе;

11.6.9

прийнятгя

11.6.10 забезпечуе виконання стратегiТ
дiяльностi Товариства, планiв та
програм, затверджених загальними

11.6.1о

в межах

компетенцii,

на

пiдставi
вiдповiдного рiшення загальних зборiв,

затверджуе внррiшнi документи, що

регулюють питання

Товариства;

дiяльностi

11,6,12 визначае повноваження заступникiв
Генерального директора;

рrераrе and submit to the Gепеrаl Meeting
the list of MaterialTransactions fоr approval;

ensure the implementation of

Company's strategy, plans and рrоgrаms

,l1.6.11 оп the basis of the respective
resolution of
Gепеrаl Meeting and within the competence
аррrоче internal documents геgulаtiпg the
issues related to activities of the Company;
11.6,12

define роwеrs of deputies of the Director
Gепеrаl;
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the

арргочеd Ьу the Gепегаl Meeting;

зборами;

11.6.11

рrераrе and preliminary consider the issues
to Ье discussed at the Gепеrаl Meeting,

shall not limit the right of the Gепеrаl

Тх

перелiк

Ьrапсhеs,

fоr
consideration of such issues. This provision

приймати

готуе та подае загальним зборам

mеmЬеr),

рrераrе mаtеriаls necessary

розгляду

питань, що вiднесенi до

shareholder

including agrees dгafts of the Gепеrаl
Meeting' s resolutions оп such issues,

l-{e положення не обмежуе

право загальних зборiв

is а

representative offices and other sераrаtе
subdivisions of the Соmрапу;

Товариства;

,l1.6.8 здiйснюе пiдготовку та
розгляд питань, що

take decisions iп rеlаtiоп to legal entities, iп

11.6.1з укладае (пiдписуе) вiд iMeHi
Товариства
колективний договiр, змiни
доповнення до нього;

11.6.14 без довiреностi дiе вiд iMeHi
Товариства ,
представляе iнтереси Товариства
та
вчиняе вiд його iMeHi правочини
самостiйно або

11.6,13

та

за

и.в,14

умови

subject

11.6.16

ПiДПИСУе

11.6.15

11.6.16

правiпершого пiдпису;

l1.6.18

11,6.19

yclMa

вчинення

11,6.1Т

про

звiльняе з посад працiвникiв Товариства,

керiвникiв дочiрнiх пiдприемств,
якi

заснованi Товариством,

фiлiй,

представництв та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства,
укладае трудовi
договори (контракги) та угоди з такими
керiвниками, застосовуе
працiвникiв

до

товариства заходи

заохочення,

дисциплiнарного стягнення, приймае
рiшення про притягнення п до

матерiальноТ вiдповiдальностi
вiдповiдно
до законодавства, умов колективного

договору Товариства
документiв Товариства;

та

внррiшнiх
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the

sign documents оп behalf of the
Соmрапу,
including payment and banking
documents

issue powers of аttоrпеу to
реrfоrm legal

acts оп behalf of the Соmрапу, issue
orOeis,

and
instructions which shall Ье mапdаtоrу
for all
employees of the Соmрапу;

вiдкривае i закривае
рахунки Товариства 11,6.18
в банкiвських установах як в yкpaiHi
так i
за кордоном, у порядку, передбаченому
законодавством;
вiдповiдно до положення Товариства

of

issue directions, commissions

працlвниками

порядок вiдбору та призначення
на
посади, що затверджуеться загальними
зборами, призначае на посади та

mапаgе the рrореrtу and funds

based оп the right of first signature;

юридичних дiй вiд iMeHi Товариства,
видае накази, дае розпорядження,
доручення та вказiвки, обов'язковi
для

виконання
Товариства;

оr
Gепеrаt

the law, this Сhаrtеr апd resolutions
of bodies
of the Соmрапу;

органiв

документи вiд iменiТовариства,

на

of the

Соmрапу subject to restrictions imposed
Ьу

у тому числi розрахунковi та банкiвськi,
на

11,6,17 ВИДае довiреностi

decision

Shareholders Meeting of the Соmрапу
as

встановлених законодавством
УкраТни,

та рlшеннями

to

provided hегеiп;

11.6.15 розпоряджаеться майном
та коштами
Товариства з урахуванням обмежень,
Товариства,

act on behalf of the Соmрапу, rерrеsепt
the

Соmрапу without роwеr of аttоrпеу,
апd
епtеr into transactions independently

прийняття
рiщення загальними зборами акцiонерiв
Товариства, у випадках, передбачених
статугом;

СТаТуГом

execute (sign) оп behalf of the Соmрапу
the
collective agreement, and апу amendments
and supplements thereto;

11.6.19

ореп апd close Company's accounts
with
banking institutions both in Ukraine
and

аЬrоаd, according
рrеsсriЬеd Ьу law;

to the

рrосеdчrе

in ассоrdапсе with the nomination policy
of

the Соmрапу, арргочеd Ьу the GепЬгаl

Meeting, appoint and dismiss employees
of

the Соmрапу, mапаgеrs of subsidiaries
established Ьу the Соmрапу, branches,
representative offices and other
sераrаtе
subdivisions of the Соmрапу, conclude

employment аgrееmепts (сопtrасts)
and
аgrееmепts with such managers,
applies
incentives and disciplinary penalties
to the
employees of the Соmрапу, takes
decisions

оп Ьriпgiпg them to liability under
the law, the

tеrms of the collective аgrееmепt
of the
Соmрапу апd iпtеrпаl documents

Соmрапу;

of

the

1,1.6.20 забезпечуе розроблення
органiзацiЙнот
струlсгури Товариства

та подання i]

затвердження загал ьним зборам

11.6,20

на

structure of the Соmрапу and submitting
it to
the Gепеrаl Meeting fоr approval;

;

11,6.21 затверджуе органiзацiйну
cтpyloypy
апарату управлiння Товариства (та
надао
копii органiзацiйноТ структури та
наказу
про iT затвердження загальним
зборам не

11,в,21

представництв

та

the Gепеrаl Meeting with copies of

iнших

11,6.22 затверджуе штатниЙ
розпис апарату

separate subdivisions of the Соmрапу;
п.6.22

Товариства;

аррrоче staffing table of the mапаgеmепt
of

the Company, staff schedules of sераrаtе

вiдокремлених пiдроздiлiв, положення

про внррiшнi струкгурнi

the

Ьrапсhеs, representative offices and
other

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

управлiння Товариства, штатнi
розписи

аррrоче the оrgапisаtiопаl structure
of the
mапаgеmепt of the Соmрапу (and provide

organisational stгчсtчrе апd the оrdеr
of its
аррrочаl not lаtег thап three working
days
frоm the date of its approval), subsidiaries
of
the Соmрапу established Ьу the
Соmрапу,

пiзнiше трьох робочих
днiв з дати 1]
затвердження), дочiрнiх пiдприемств
Товариства, якi заснованi Товариством,

фiлiй,

епsurе development of the organisational

subdivisions,

оп

regulations
iпtеrпаl
strчсtчrаl subdivisions of the Соmрапу;

пiдроздiли

11.6.23 органiзовуепiдготовкУфiнансовогопланч
(бЮДЖеТУ), бiзнес-плану, iнвестицiйноi. 11.6,2З
програм и, стратегii Товариства;

11.в,24

рrоgrаm, апd strategy of the Соmрапу;

розглядае звiти керiвникiв струкгурних та

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, 11.6'24

голiв робочих груп, будь-яких

iнших
вlдповiдальних осiб та приймае
щодо них
висновки, обов'язковi
виконання
для
зазначеними особами;

11.6.25

його дочiрнiх

heads of wоrkiпg groups апd апу
other

about such rероrts that аге mandatory
for the
said регsопs;

т.ч.

пiдприемств, фiлiй,

представництв, iнших вiдокремлених

11.6.25

offices and other separate subdivisions;

що

становлять комерцiйну таемницю
таlабо
конфiденцiйну iнформацiю Товариства,
порядок використання та зберiгання

11.6.26

таких вiдомостей;

11.6,27 забезпечуе в Товариствi
органiзацiю
вiйськового облiку та виконання
мобiлiзацiйних заходiв з метою

збереження потужностей мобiлiзацiйного
призначення та запасiв мобiлiзацiйного
резерву вiдповiдно до законодавства

11.6.28

призначае в

УкраТни, керiвником
режимно-секретного

органи на яку покладаеться органiзацiя

аррrоче the list of data constituting
trade
secret апd/оr confidential iпfоrmаtiоп
of the
Соmрапу, the рrосеdчrе fоr the use
and

storage of such data;

11,6,2т

епsчrе оrgапisаtiоп

of

military

rесогd

keeping апd implementation of mobilisation

mеаsurеs in the Соmрапу to
рrеsеrче
mobilisation capacities апd mobilisation

установленому

законодавством Укратни порядку
посадову особу, яка е громадянином

take decision оп conducting audits,
special

audits of the Соmрапу, including its
subsidiaгies, Ьrапсhеs, representative

пiдроздiлiв;

11.6.26 затверджуе перелiк вiдомостей,

consider rероrts of the heads of structural
and sераrаtе subdivisions of the Соmрапу,

responsible реrsопs, апd make conclusions

приЙмае рiшення про проведення
ревiзiй,

спецiальних перевiрок Товариства,
в

оrgапisе рrераrаtiоп of the financial
рlап
(budget), business рlап, investment

rеsегчеs in ассоrdапсе with the law;
11.6.28

appoint, according

to the

рrосеdчrе

established Ьу the legislation of Ukraine,
ап
official who is а citizen of ukraine,
head of

та цiйснення заходiв щодо охорони
державнот таемницi та виконуе свот

the top-secret body tasked with

organisation

посадовi обов'язки з урахуванням вимог

законодавства

щодо

and execute its officials duties iп compliance
with legislation оп protection of state secret.

lп case the

Генерального

директора Товариства особи, яка не е
громадянином УкраТни, за

Director Gепеrаl

of

the

Соmрапу is not а citizen of Ukraine, the
Gепеrаl Meeting mау resolve to vest опе of

рiшенням
щодо

загальних зборiв обов'язки

the deputies of the Director Gепеrаl, who is
а citizen of Ukraine and who is appointed
as
the head of the Company's sphere of activity

здiйснення дiяльностi Товариством в тiй

частинi, що пов'язана з iнформацiею, яка

становить державну таемницю, можгь
бри покладенl на одного iз заступникiв
Генерального дирекгора, який е
громадянином УкраIни, та який
визнаеться керiвником визначеноТ
загальними зборами сфери
дiяльностi

connected with state secret Ьу the Gепеrаl
Meeting, with the obligations related to that

раrt of the Соmрапу's activity which is

соппесtеd with state secret. Such deputy

Director Gепеrаl

shall епsчrе

the

Соmрапу's activity related to state secret iп

Товариства, що пов'язана з iнформацiею,
яка становить державну таемницю. Такий

заступник Генерального

the

implementation of

mеаsurеs for the рrоtесtiоп of state secret

збереження

державноттаемницi, при цьому у випадку

обрання на посаду

and

compliance with legislation оп the
рrоtесtiоп
of state sесrеt;

дирекгора

зобов'язаний забезпечити здiйснення
Товариством дiяльностi, що пов'язана
з
iнформацiею, яка становить
державну

таемницю, з дотриманням вимог
законодавства щодо збереження

державноТ таемницi;

1,1.6.29 впроваджуе природоохороннi
заходи.
забезпечуе надiйнiсть та безпеку

11.6.29

експлуатацiТ виробничих об'екriв пiд час
виробничо-господарсько.|

implement епчiгопmепtаl measures, епsчrе
reliability and safety of the use of industrial

здiйснення

faci|ities iп the course

дiяльностi, органiзовуе роботу lлодо
попередження аварiй, пожеж та втрат

prevention of accidents, firеs and loss
of

of production and
business activities, апd оrgапisе the wоrk fоr

майна;

11.6.з0 вживае заходiв

щодо

рrорегtу;

створення

безпечних, належних умов працi та
виробничого середовища,
у тому числi
дочiрнiх пiдприемствах, якi заснованi

11,6.30

working conditions and

гарантованих законодавством

wоrkрlасе

епчirопmепt, including in subsidiaries
established Ьу the Соmрапу, Ьrапсhеs,
representative offices and оthеr separate
subdivisions, and епsчrе оьsеrчапсе of
wоrkеrs' rights guaranteed Ьу the laws оп

Товариством, фiл iях, представни
цтвах та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах,
забезпечуе дотримання прав працiвникiв,

охорону працi;

take measures to сrеаtе safe and
рrорег

про

lаЬочr safety;

l1.6.з1 вирiшуе Bci iншi питання дiяльностi
Товариства, KpiM тих, якi належать
до
компетенцiТ загальних зборiв та qдiйснюе

iншi

функцiТ, якi необхiднi для
забезпечення нормальноi роботи

1.1,6.31

deals with all оthеr issues related to the
activities of the Соmрапу, except fоr those
which fall within competence of the Gепеrаl

Meeting and реrfоrm other duties necessary
fоr the facilitation of the Соmрапу's rrо{тпа

ореrаtiопs iп accordance with the law
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rc

з законодавством та
внррiшнiми документами Товариства..

Товариства згiдно

11.7

11.8

Накази та розпорядження Генерального
flирепора зберiгаються у Товариствi
протягом строку, встановленого
законодавством.

Копii наказiв та

розпоряджень
Генерального дирекгора та витяги з них
засвiдчуються пiдписом Генерального

the internal policies and regu|ations of the
Соmрапу..

11.т

11.8

директора (або уповноваженого ним
працiвника Товариства) та печаткою

seal.

У

разi тимчасовоТ вiдсугностi
Генерального директора (вiдрядження,
вiдпустка, тимчасова непрацецатнiсть,
тоtло) його обов'язки покладаються на
одного

11.9

Gепегаl's duties shall Ье imposed оп опе of

iз

the deputies of the Dirесtоr General

0

Генеральний

вiдповiдальнiсть за:

директор

несе

11.10

11.10.1

зборiв.

органiзацiю iдостовiрнiстьвiдображення

в

матерiалiв
про дiяльнiсть Товариства в звiтному
перiодi та пропозицiй щодо планiв
пiдготовку необхiдних звiтних

Товариства, якi

organisation

of

implementation

of

the

resolutions of the Gепеrаl Meeting.
11,1о,2

бухгалтерському облiку Товариства
результатiв його господарськоi
дiяльностi, своечасне подання рiчного
звiту та iншоi звiтностi.

11.10.з

The Director General shall Ье rеsропsiЬlе
for:

11.10.1 органiзацiю виконання рiшень загальних
11,10,2

iп

ассоrdапсе with the оrdеr issued Ьу the
Dirесtоr Gепеrаl оr Ьу decision of the
Gепеrаl Meeting.

загальних зборiв.

1.1

lп case of tеmроrаrу absence of the Director

General (business trip, leave, tеmроrаrу
incapacity to labour, etc.), the Director

заступникiв Генерального
згiдно
з наказом, виданим
директора
Генеральним дирекгором або рiшенням

1

Copies of the оrdеrs апd instructions of the
Dirесtоr Gепеrаlапd extracts therefrom shall
Ье signed Ьу the Director Gепеrаl (оr

employee authorized Ьу the Dirесtоr
Gепеrаl) and certified Ьу the Company's

Товариства.

11.9

The orders and instructions of the Director
Gепеrаl shall Ье kept Ьу the Соmрапу
during the term prescribed Ьу law.

of

business

results reflected in the accounting rесоrds of
the Соmрапу, timely submission of the
аппчаl rероrt and оthеr rероrts.
l1.10.з

рrераrаtiоп of the rеquirеd rерогts оп the

activities

of the

Соmрапу during the
rерогtiпg period and proposals rеgаrdiпg
plans of the Соmрапу, which shall Ье sent

направляються

загальним зборам на затвердження
узгодження у встановленому порядку.

organisation апd reliability

to the Gепеrаl Meeting for approval and

й

аgrееmепt

in

ассоrdапсе with

the

established рrосеdчrе.

11,10.4 зберiгання протоколiв засiдань органiв
Товариства, установчих

та

внугрiшнiх

документiв Товариства.
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11.1о.4

storage of the minutes of meetings of the
Соmрапу's bodies, constituent and iпtеrпаl
documents of the Соmрапу.

,1,1.10.5

органiзацiю вiйськового облiку та
мобiлiзацiйну пiдготовку громадян

11.10.5 organisation of the military rесоrd keeping

and mobilisation trаiпiпg of the citizens of

Украiни.

Ukraine.

11.,10.6 дотримання та реалiзацiю Товариством
вимог антикорупцiйного законодавства.

1,1.10.6 compliance with and implementation of the
requirements of апti-соrruрtiоп laws Ьу the
Соmрапу.

11.11

Повноваження Генерального директора

припиняються достроково у разi:

11.11,1 складання повноважень за

1f .11

The ачthогitiеs of the Director Generalshall
terminate in case of:

його

11.11.1 resignation

Ьу his/hеr реrsопаl application;

11,11,2 визнання його судом недiездатним або

11.11.2 recognition

of him/hеr legally incompetent оr

особистою заявою;

безвiсно вiдсутнiм;

missing Ьу the сочгt decision;

11.11.3 припинення його повноважень за 11.11.з termination чроп decision of the
General
рiшенням загальних зборiв;

11,11.4

Meeting;

його cMepTi.

11.11.4 his/her death.

12

оБл!к тА звlтнlсть

12

ACCOUNTING AND REPORTING

12,1

Фiнансовий piK Товариства спiвпадае з

12.1

The fiпапсiаl уеаr of the Соmрапу shatl

календарним.
12,2

coincide with the calendar year.

Товариство веде бухгалтерський та
статистичний облiк, складае i подае
статистичну iнформацiю та iншi данi
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв

12.2

фiнансовоТ звiтностl у порядки
встановленому законом та внугрiшнiми
документами. Статистична звiтнiсть
/рунтуеться на даних бухгалтерського

Rерогtiпg Standards according to the
рrосеdчrе established Ьу law and internal

documents. Statistics rерогtiпg is based оп
the accounting data and is submitted to the
state statistics authorities iп the rеquirеd
Scope.

облiку i подаеться в установленому обсязi
органам державноТ статистики.
12.3

та повнота рiчноТ
звiтностi
Товариства
фiнансовоТ

flocToBipHicTb

пiдтверджуються
(аудиторською фiрмою).
12,4

Вiдповiдальнiсть

за

12.3

The reliability and integrity of the Соmрапу's
аппчаl financial statements shall Ье ceгtified
Ьу ап auditor (auditing firm).

органiзацiю 12.4

The Dirесtог Gепеrаl and Chief Accountant

аудитором

бухгалтерського облiку та достовiрнiсть
вiдображених в звiтностi даних

аrе liable fоr organising accounting

оподаткування результатiв господарськот 12.5

The results of business activities of

дiяльностi Товариства

здiйснюеться

the

Соmрапу shall Ье taxed in ассоrdапсе with

згiдно з законодавством.
12,6

and

ассчrасу of data ref|ected therein.

покладено на Генерального директора та
головного бухгалтера Товариства.
12.5

The Соmрапу shall maintain its accounting
and statistical rесоrds; рrераrе and submit
statistical information and оthеr data iп
ассоrdапсе with the lпtеrпаtiопаl Fiпапсiа|

the law,

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдлягае

затвердженню загальними зборами.

12.6

Аппчаl financial statements shall
approved Ьу the Gепеrаl Meeting.
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Ье

13
13.1

пЕрЕв!ркА, контроль тА
ТОВАРИСТВА

Перевiрка

Аудит

13

фiнансово-господарськоi 13.1

дiяльностi Товариства qдiйснюеться
фiнансовим контролером, службою

auditor ассоrdiпg to the procedures
established Ьу the Сhаrtеr, internal

порядки встановленому

Статугом,
внррiшнiми документами Товариства та

documents апd the law.

законодавством,

13.2 Служба

внррiщнього аудиту Групи
Нафтогаз проводить плановi та
позаплановi спецiальнi перевiрки

13.2

фiнансово-господарськоТ дiяльностl
Товариства, виконуе iншi функцii,
вiдповiдно до рiшень загальних зборiв та

незалежно, об'ективно

The financial сопtrоllеr shall саrrу

of the

Соmрапу's business activities,
conducts реrmапепt monitoring of the
Company's activities, and саrry out оthеr
functions as provided Ьу the iпtеrпаl
documents of the Соmрапу. The financial

Товариства, здiйснюе

постiйний
монiторинг дiяльностi Товариства та iншi

функцiТ вiдповiдно до внугрiшнiх
документiв Товариства. Фiнансовий
контролер Групи Нафтогаз може

сопtrоllеr of the Naftogaz Grочр may set the
rероrtiпg requirements (fоrm- and contents-

встановлювати вимоги (щодо форми та
змiсту) надання звiтностi, документацiТ та

wise) for submission of rероrts, documents
and information Ьу the Соmрапу as а basis

iнформацiйних матерiалiв Товариством

для

13.3

for ongoing mопitоriпg of its регfоrmапсе.

постiйного

монiторингу його дiяльностi.

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства

пiдлягае обов'язковiй

13.3

Спецiальна перевiрка фiнансово-

господарськоТ дiяльностi Товариства

може проводитися

незалежним

(зовнiшнiм) аудитором на вимогу та за
рахунок акцiонера Товариства не частiше
двох разiв протягом календарного року.
3агальнi збори можугь ухвалити рiшення
про вiдшкодування витрат акцiонера на

таку перевiрку.

13.5

Товариство зобов'язане протягом 10

днiв

з дати отримання запиту акцiонера про

спецiальну перевiрку
(зовнiшнiм) аудитором

незалежним
забезпечити
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Аппuаl financial statements of the Соmрапу

аrе subject to mandatory audit Ьу

перевiрцi
незалежним (зовнiшнiм) аудитором.

13.4

out

scheduled and unscheduled special гечiеws

фiнансово-господарськоТ дiяльностi

основою

independently, objectively and

unbiasedly.

Фiнансовий контролер проводить плановi
та позаплановi спецiальнi перевiрки

яка е

lпtеrпаl audit sегчiсе of the Naftogaz Grоuр
shall саrrу out scheduled апd unscheduled
special reviews of the Company's business
activities, саrry out other functions provided
Ьу the rеsоlutiопs of the Gепеrаl Meeting and

acts

та

неупереджено.

Audit and review of the Company's business
activities shall Ье саrriеd out Ьу financial

controlle1 the iпtеrпаl audit sеrчiсе of the
Naftogaz Group and independent (external)

внлрiшнього аудиту Групи Нафтогаз та
незалежним (зовнiшнiм) аудитором в

дiе

RЕЧlЕЩ CONTROL AND AUD|T ОF ТНЕ

coмPANY

independent (ехtеrпаl) auditor.
1З.4

ап

Special audit of business activities of the
Соmрапу mау Ье conducted Ьу an

independent (ехtеrпаl) auditor at the request

and expense of the shareholder of the
Соmрапу поt mоrе than twice а calendar

year. The Gепеrаl Meeting mау decide to
rеimьчrsе the costs of such audit to the

shareholder.

13.5 Within 10 days upon the date of receipt of

the shareholder's request for the special
audit Ьу ап independent (ехtеrпаl) auditor,
the Соmрапу shall рrосurе that the auditor

аудитору можливiсть

проведення

may саrrу out such ап audit. During this term

перевiрки. У зазначений строк
Генеральний диреrсормае надати

,13.6

the Dirесtоr Gепеrаl has to give the
shаrеhоldег ап апswег сопtаiпiпg

акцiонеру вiдповiдь з iнформацlею щодо
дати початку аудиторськоТ перевiрки.

information оп the commencement date of
the audit.

Незалежним (зовнiшнiм) аудитором не 13.6
особа
Товариства, афiл iйована особа посадовоi
особи Товариства, особа, яка надае

No affiliate of the Соmрапу, affiliate of ап
officer of the Соmрапу, оr а реrsоп providing
consultancy sегчiсеs to the Соmрапу may Ье
ап independent auditor.

може бrги афiлiйована

консультацiйн i послуги Товариству.

13.7 Фiнансовий контролер, служба
внррiшнього аудиту Групи Нафтогаз та
незалежний (зовнiшнiй) аудитор мають
право отримувати за jXHiM запитом вiд

посадових осiб та працiвникiв Товариства

бухгалтерськi, фiнансовi та iншi
документи та iнформацiю. Посадовi
особи та працiвники Товариства

зобов'язанi забезпечити

фiнансового контролера,

доступ

служби
внугрiшнього аудиту Групи Нафтогаз та

незалежного (зовнiшнього) аудитора до

13,7

Financial сопtrоllеr, internal audit sеrчiсе of

the Naftogaz Group and

independent

(ехtеrпаl) auditor аrе entitled to obtain, upon
their request, from officers and employees of
the Соmрапу accounting, financial and оthеr

documents and iпfоrmаtiоп. officers апd
employees of the Соmрапу must provide to
financial сопtrоllеr, iпtеrпаl audit sегчiсе of
the Naftogaz Group access to all the
documents песеssаrу to review оr audit
business activities of the Соmрапу.

Bcix документiв, необхiдних для перевiрки

фiнансово-господарськоТ дiяльностi

Товариства.

Працiвники служби внррiшнього аудиту
Групи Нафтогаз пiд час виконання своТх
функцiональних обов'язкiв мають право

на

ознайомлення

з

документами,

даними, будь-якою iнформацiею з питань
дiяльностi Товариства, письмовими
поясненнями

працlвникlв,

iнформацiйними даними, включаючи Bci

пiдроздiли Товариства, незалежно вiд
краТни Тх мiсцезнаходження,

на доступ до систем

мають право
автоматизацil,

apxiBiB та звiтностi Товариства, на
отримання (з урахуванням принципу
розумностi) письмових пояснень вiд

керiвникiв i працiвникiв Товариства, що
виникають пiд час проведення перевiрки
та за

iT

результатами.

Керiвник служби внутрiшнього аудиту
Групи Нафтогаз у рамках здiйснення cBoix

функцiй може встановлювати вимоги

(щодо форми та змiсту) надання звiтностi,
документацiТ та iнформацiйних матерiалiв
Товариством,
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lп оrdеr to fulfill its tasks апd functions
employees of the iпtеrпаl audit sегчiсе of the
Naftogaz Grоuр shall Ье entitled to get

acquainted with documents, data, апу
information relating to the Соmрапу's
activities, written explanations of employees,
iпfоrmаtiопаl data, including all units of the

Соmрапу regardless the country of their
address, shall Ье granted access to lT
systems, archives, апd rерогts of the
Соmрапу, shall Ье entitled to rесеiче (subject

to

rеаsопаЬlепеss

рriпсiрlе)

written

explanations from officials and employees of
the Соmрапу, the need fоr which агisеs
during audits and following thеir results.

lп оrdег to fulfill its tasks and functions chief
lпtеrпаl Auditor of the Naftogaz Grоuр sha|l

Ье entitled to set rеqчirеmепts (fоrm- and
content-wise) for the submission of rероrts,
documents, and informational mаtеriаls Ьу
the Соmрапу.

13.8

До

перевlрок фiнансово_господарськоi 13.8

дiяльностi Товариства можуть залучатися
зовнiшнi фахiвцiта експерти (у тому числi
аудитори), визначенi загальними
зборами,
1з.9

Перевiрка

фiнансово-господарськоТ

дiяльностi Товариства також може
здiйснюватися ревiзiйною комiсiею

auditors)

та

tT

13.9

стосуються

частинi права членiв ревiзiйноТ KoMiciT на
отримання i доступ до iнформацiТ та
документацii Товариства.
3.10

Акцiонеру забезпечуеться можливiсть

ознайомлюватись з
бухгалтерськими та

13.1 0

будь-якими

фiнансовими

документами Товариства. Товариство
зобов'язане надавати Акцiонеру на його
вимогу ц{оквартальнi та рiчнi фiнансовi

звiти, в тому числi баланс Товариства та
розрахунок прибуткiв та збиткiв, протягом
3 (трьох) робочих днiв пiсля отримання

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

14.1

Трудовий
становлять
працею

колектив

yci

Товариства

якi своею
його дiяльностi
трудового договору

Any

accounting rесоrds

оr

financial
documents of the Соmрапу shall Ье made
available fоr review Ьу the Shareholder. The
Соmрапу shallfurnish to the Shаrеhоldег, at
its request, qчагtеrlу financial rероrts,
including its Ьаlапсе sheet and profits and
loss account, as well as its аппuаl financial
rерогts including the Ьаlапсе sheet and the

14

LABOUR COLLECTIVE

14.1

The lаЬоur collective of the Соmрапу shall
comprise all employees who contribute thеir

працiвники,

беррь участь в

на пiдставi

the

profits and loss account, within three (3)
business days after receipt Ьу the Соmрапу
of the Shareholder's request.

Товариством вiдповiдноi вимоги.

14

The audit of business activities of

provisions of this Сhаrtеr relating to financial
сопtrоllеr, the iпtеrпаl audit sегчiсе of the
Naftogaz Group relating to the rights of the
audit commission mеmьеrs to obtain and Ье
granted access to information and
documents of the Соmрапу shall apply to the
audit commission (internal ачditог), its head
and mеmьеrs.

фiнансового контролера, та служби
внутрiшнього аудиту Групи Нафтогаз в

,t

determined Ьу the Gепеrаl

Соmрапу may also Ье carried out Ьу the
audit commission (iпtеrпаl auditor), if the
latter is e|ected Ьу the Gепеrаl Meeting. All

членiв застосовуються Bci

норми Статру, що

as

Meeting.

(ревiзором), у разi обрання lТ загальними
зборами. ffo ревiзiйноТ KoMicii (ревiзора),

голови

Audits/reviews of the Company's activities
may Ье conducted with iпчоlчеmепt of the
ехtеrпаl specialists and ехрегts (including

labour to Соmрапу's activities оп the basis of
the employment agreement (сопtrасt).

(контраlсгу, угоди).
14.2

Умови органiзацiТ та оплати працi членiв
трудового колективу Товариства, а також

ix

14.2

соцiального захисту визначаються

розглядае

14,3

та схвалюе

lаЬочr

laws.

Трудовий колектив:

1)

of the

collective shall Ье defined ассоrdiпg to the

вiдповiдно до законодавства.
14.з

Employment conditions, rеmuпеrаtiоп апd

social protection terms

проект

The lаьочr collective shall:

1) сопsidеr and аррrоче the

collective

колективного договору;

agreement;

2) заслуховуе iнформацiю про виконання

2) consider the iпfоrmаtiоп onfulfilment of the

колективного договору;

collective аgгееmепt Ьу the рагtiеs;

3) бере участь у

3)

матерiального

визначеннi заходiв

i

морального
стимулювання високопродуктивноТ працi,
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рагtiсiраtе iп determination of financial
and mоrаl incentives fоr productive lаЬоur, as

винахiдництва

заохочення

well as incentives епсочrаgiпg iппочаtiоп

i

and inventive work.

рацiонал iзаторськоТ дiяльностi.

14.4

Повноваження трудового колективу

14.4

реалiзуються шляхом прийнятгя рiшень

на

загальних зборах (конференцiях)

The authorities of the lаьочr collective shall
Ье fulfilled through decisions of the gепеrаl
meeting (сопfеrепсе) of the lаЬочr collective.

трудового колективу.
14.5

Повноваження трудового колективу

реалiзуються загальними

14.5

зборами

виборним органом, який формуеться

до законодавства. У
вiдносинах з Товариством права та
irгереси трудового колективу
представляе
представник
профспiлкового органу або iнший
вiдповiдно

with the Соmрапу, the rights and interests of
the lаЬочr collective shall Ье represented Ьу
the representative of the trade union body оr
оthеr body authorised Ьу the labour collective

Тс4tlсгво

15.1.,l

э

152

при

п и

няеться

:

1itвнням загальних зборiв; або

lla liKTaBi рiшення суди що вступило у

Тzrагсгю

ЕЕr]я

припиняеться в результатi
всього свого майна, прав та

iншим

@tlня)
Ъrr,эзя
GrcEo з

_rrЕftr*-Е
GlЕгЕ:l

rf,.

The Соmрапу shall Ье terminated:

15.1,,|

if so

15,1.2

pursuant to the final сочrt оrdеr.

15.2

The Соmрапу shall Ье terminated as а

decided Ьу the Gепеrаl Meeting; оr

геsчlt of the transfer of all its рrорегtу, rights
and obligations to оthег business entities, its
mеrgеr,
legal successors (Ьу way

acquisition, spin off, trапsfоrmаtiоп), оr as а
result of liquidation.

подiлу,

або в результатi лiквiдацiт.

Товариства здiйснюеться 15.з
припинення, призначеною

з тrпинення вживае ycix
lакпдiз

щодо виявлення
Фqдrrорiв Товариства i

пФЕдення розрахункlв

з
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The Соmрапу shall Ье terminated Ьу а
termination commission appointed Ьу the
Gепеrаl Meeting, оr Ьу а termination
commission appointed Ьу а сочrt, if the
Соmрапу is tеrmiпаtеd ассоrdiпg to а сочгt
decision.

15.4

The Termination commission shall assume
the authorities to manage the Соmрапу as
of the date of its appointment.

справalм и Товариства.

-Ё._тд -а

ачr

15.1

of

-f?Iъdпrзборами,аувипадках
ulтr€.f
дiяльностi Товариства за
arGrfl суду - комiсiею з припинення,
.JC тrххЕтюя
судом.
Э тэ .кхн€ння
KoMicii з припинення
Е -(Э -ОеХqДЯТЬ ПОВНОВаЖеННЯ ПО
(э

TERMINATION ОF ТНЕ COMPANY

пiдприемницьким
правонаступникам

-r]rorDu злиття, приеднання,

15.5

15

о{лу.

фr'ЕЬ
щrв

15.4

that has signed the collective agreement оп
behalf of the lаьочr collective.

1lорядок припинЕння
ПЕДРИСТВА

r-rfiy

meeting

вiд iMeHi трудового колективу.

15.1

l5.12

Ьу the gепеrаl

with the legislation of Ukraine. lп the rеlаtiопs

рвноважений трудовим колективом
органу, який пiдписав колекrивний

15

exercised

(сопfеrепсе) of the lаЬочr collective and its
elected body which is formed in ассоrdапсе

(конференцiею) трудового колективу та iх

pвip

The роwеrs of the lаЬочr collective shall Ье

15.5

The Liquidation Commission shall take all
rеаsопаЬlе mеаsчrеs to identify the debtors

апd creditors of the Соmрапу,
settlements with them.

make

,l5.6

15,7

3адоволення вимог кредиторiв
проводиться у порядку, встановленому

Апу claims of the creditors shall Ье satisfied

15.6

ассоrdiпg to the ргосеdчrе established Ьу

законодавством.

law.

Будь-якi кошти або iнше майно, що 15-Т
залишилися пiсля задоволення вимог

Апу funds оr оthеr рrорегtу rеmаiпiпg uроп
satisfaction of the creditors' claims shall Ье

акцiонерами пропорцiйно кiлькостi акцiй,
що iM належать. Майно, lло було

which has Ьееп trапsfеrrеd Ьу

кредиторiв, розподiляються

ompany

distributed to the shareholders рrо rata to
the пчmЬеr of their shares. The ргореrtу

мiж

the

shareholders to the Соmрапу fог use shall

передано акцiонерами Товариству у
користування, поверта€ться iM у
натуральнiй формi без будь-якоТ

ье returned to such shareholders iп kind
апd without апу compensation,

винагороди.
15.8

The termination of the Соmрапу shall Ье

Припинення Товариства вважаеться 15.8
завершеним, а Товариство таким, tцо
припинилося, з моменту внесення

вiдповiдною запису

до

deemed completed and the Соmрапу shall
ье terminated, with effect frоm the date
when the respective termination епtrу is
made in the Unified State Register of Legal

единого

державного реесгру юридичних осiб,

Entities, lndividual Епtrерrепечrs

осiб-пiдприемцiв та
фiзичних
громадських формувань.

Public Organizations.

внЕсЕння змlн до стАтуту

16

AMENDMENTS ТО ТНЕ CHARTER ОF
ТНЕ COMPANY

16

ТОВАРИСТВА
16.1

Рiшення про внесення змiн до статуту

е

виключною компетенцiею загальних
зборiв. 3мiни до статуту оформляються
викладенням статrгу у новiй редакцii,

16.1

Resolution to аmепd the Сhаrtеr is within the
exclusive authorities of the GeneralMeeting,
Amendments to the Сhагtеr shall Ье made

Ьу way of restatement of this Сhаrtеr

викладаються письмово та пiдписуються

акцiонерами. уповноваженими ними
Змiни до статrгу Товариства пiдлягають

to this Сhагtеr

16.2 Amendments

державнiй реестрацii.

registration.

Вiд акцiонера

оп behalf of the shareholder

В.о. rолови правлiння

Acting GЕО of
Joint-Stock

акцiонерного

товариства

Gоmрапу
Joint-Stock
of

Соm
Ukraine"

,4/,
Иа"",*-,"

S. Pereloma

здiйснено мною,
реклад цього документу з укратнськот мови на англiйську мову
Кучерук Олыою Петрiвною

мigло
44

iп

writing and shall Ье signed Ьу shareholders,
thеiг authorized регsопs.

особами.
o.z

and

Кп-

state

ск

iлz

Украiна, десятого сiчня двi тисячi двадцятого року.
Я, Сидоренко А.В., приватний rroTapiyc Киiвськоrо мiського нотарiального округу,
засвiдчую сшравжнiс,гь пiдrrису виконуючого обов'язки голови правлiння акцiонерного
товариства "НацiонаЦьноТ акцiОнерноi компанiТ "Нафтогаз УкраiЪи" Переломи Сергiя
Вiтшriйовича та справжнiсть пiдпису перекладача Кучерук ольги Петрiвни, якi :lроблено
у моiй присутностi.
Особу представника встановлено, llовноваlкення його перевiрено,
Особу перекладача встановлено, його дiездатнiсть та квалiфiкацiю перевiрено.
-Тв,

Заресстровано BpeccTpi

Стягнро плати

заУ9

2 5,

L ф

1500,00 грн.

А.В.Сидоренко

