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документа)
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(вихідний реєстраційний номер
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Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння

Коболєв А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20077720
4. Місцезнаходження: 01601, Україна, Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,
6
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 586-35-37, 044 586-33-10
6. Адреса електронної пошти: ngu@naftogaz.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.naftogaz.com

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк об'єктiв права державної
власностi, що не пiдлягають приватизацiї" вiд 12.07.2001 № 2657-III Нацiональну акцiонерну
компанiю "Нафтогаз України" вiднесено до перелiку об'єктiв, якi не пiдлягають приватизацiї.
Вiдповiдно до п. 15 Статуту НАК "Нафтогаз України" засновником та єдиним акцiонером
Компанiї є держава. Функцiї з управлiння корпоративними правами держави у статутному
капiталi Компанiї здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. Згiдно з п. 12 Статуту НАК "Нафтогаз
України" приватизацiя Компанiї забороняється. У зв'язку з цим вiдсутня така iнформацiя:
iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;
iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента;
iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом;

iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента;
iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента;
iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi;
iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв;
iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом.
Оскiльки Компанiя за типом є приватним акцiонерним товариством, згiдно з абзацем 4
частини 8 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та на пiдставi
абзацу 2 п. 3 глави 1 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, не розкривається така
iнформацiя:
iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;
iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення;
iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;
iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв;
звiт про стан об'єкта нерухомостi;
iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв;
iнформацiя вчинення значних правочинiв;
iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Протягом звiтного перiоду НАК "Нафтогаз України":
а) не здiйснювала випускiв iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв. У зв'язку з цим
вiдсутня iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй; про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття; про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; про випуски iпотечних сертифiкатiв;
iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
б) не здiйснювала дiяльностi з Фондом операцiй з нерухомiстю. У зв'язку з цим вiдсутнi
основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН;
в) не вчиняла правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв та не укладала деривативiв. У зв'язку
з цим iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв вiдсутня;
г) випускiв iнших цiнних паперiв не здiйснювала. У зв'язку з цим вiдсутня iнформацiя про
наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо
акцiй - у кожного в розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента,
iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб Компанiї не
вiдбувалось, у зв'язку з цим вiдсутня iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi
виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.
Окрема фiнансова звiтнiсть НАК "Нафтогаз України" станом на та за рiк, що закiнчився 31
грудня 2018 року, розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Компанiї за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/2018-Naftogaz-separate-financial-statements-UKR-with-AR.pd
f
Розмiр файлу: 1927665. Контрольна сума файлу: F4A9A06C.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть НАК "Нафтогаз України" станом на та за рiк, який
закiнчився 31 грудня 2018 року, розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Компанiї за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/Naftogaz_18fs_Consolidated_UKR_for_publication.pdf
Розмiр файлу: 1919636. Контрольна сума файлу: 9FAC58BE.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 303696
3. Дата проведення державної реєстрації
17.06.1998
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
190150481000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
876
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.10 - Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв)
46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
300465
3) Поточний рахунок
26002301921
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку
300465
6) Поточний рахунок
26002301921
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
ДП "Вуглесинтезгаз України"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
38727388
4) Місцезнаходження
01001, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений

чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Нафтогаз-Енергосервiс"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30167066
4) Місцезнаходження
04112, м.Київ, вул. I. Гонти, буд. 3 А, корп. 2
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Науканафтогаз"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32710871
4) Місцезнаходження
08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Укравтогаз"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36265925
4) Місцезнаходження
03134, м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Закордоннафтогаз"
2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
36858992
4) Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
Дочiрнє рiдприємство "Нафтогазобслуговування" Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31059253
4) Місцезнаходження
02002, м. Київ, вул. Луначарського, 2
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз України"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32253350
4) Місцезнаходження
04112, м. Київ, вул. I.Гонти, 3-А
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДП "Будiвельник" НАК "Нафтогаз України"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30308580
4) Місцезнаходження
04107, м. Київ, вул. Нагiрна, 27

5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31301827
4) Місцезнаходження
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним засновником Дочiрнього пiдприємства. Форма участi
пряма. Внесок у статутний капiтал Дочiрнього пiдприємства здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння Дочiрнiм пiдприємством, визначений
чинним законодавством та Статутом
1) Найменування
Нафтогаз Трейдiнг Юроп АГ
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00000000
4) Місцезнаходження
Bahnhofplatz 6300 Zug, Switzerland
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi Нафтогаз Трейдiнг Юроп АГ
становить 100% акцiй. Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими
коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством Швейцарської Конфедерацiї та Статутом
1) Найменування
ТОВ "ЛIКВО"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32869691
4) Місцезнаходження
61109, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Сiнна, 32
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %.
Форма участi пряма. Внесок в статутний капiтал здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом

1) Найменування
АТ "Газтранзит"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
25273549
4) Місцезнаходження
04053, м.Київ, Вул. Сiчових Стрiльцiв, 26-В
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок
в статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 40,22 % акцiй
АТ "Газтранзит".
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦIУМ З УПРАВЛIННЯ ТА РОЗВИТКУ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32349152
4) Місцезнаходження
01001, м.Київ, Вул.Б. Хмельницького, 6
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок
у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Частка Компанiї у статутному капiталi
товариства становить 50%.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "ДЕВОН"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30780664
4) Місцезнаходження
01010, м.Київ, Вул. Московська, 24/ 21
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок
у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 12,13 % акцiй
ПрАТ "ДЕВОН".
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом

1) Найменування
Компанiя "Петросаннан"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0000000000
4) Місцезнаходження
70, блок 5, Тагаму Аль Хамiс, Новий Каїр, Арабська Республiка Єгипет
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок
у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Частка Компанiї в статутному капiталi
товариства становить 50%.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений
законодавством Арабської Республiки Єгипет та Статутом
1) Найменування
АТ "НЕК" ЕНЕРГЕТИКА ТА ПАЛИВО УКРАЇНИ"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30632949
4) Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул. Велика Василькiвська, 94
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є одним iз засновникiв товариства. Форма участi пряма. Внесок
у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами. Компанiї належить 51 % акцiй товариства.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
АТ "Укртрансгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
30019801
4) Місцезнаходження
01021, м.Київ, Кловський узвiз, будинок 9/1
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Компанiї належить 100 %
акцiй товариства. Форма участi пряма.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
АТ "Укргазвидобування"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30019775
4) Місцезнаходження
04053, м.Київ, вул. Кудрявська, 26/28
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї
належить 100 % акцiй товариства.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ТОВ "Нафтогаз Цифровi Технологiї"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42257608
4) Місцезнаходження
01010, м.Київ, вул. Московська, 32/2
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %.
Форма участi пряма. Внесок у статутний капiтал здiйснено грошовими коштами.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та статутом.
1) Найменування
АТ "Укртранснафта"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31570412
4) Місцезнаходження
01010, м.Київ, вул. Московська, 32/2
5) Опис
НАК "Нафтогаз України" є єдиним акцiонером товариства. Форма участi пряма. Компанiї
належить 100% акцiй товариства.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та статутом.
1) Найменування
АТ "Укрспецтрансгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00157842
4) Місцезнаходження
вул. Промислова, 3, Долинський район, Iвано-Франкiвська обл., 77503
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску у статутний капiтал не надавались.

Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Укрнафта"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00135390
4) Місцезнаходження
провулок Несторiвський, 3-5, м. Київ, 04053
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 50 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску у статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00153117
4) Місцезнаходження
вул. Богдана Хмельницького, 26, офiс 505, м. Київ, 01030
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 100 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Кримгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03348117
4) Місцезнаходження
вул. Училищна, 42-А, м. Сiмферополь, Автономна Республiка Крим, 95001
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Сумигаз"
2) Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03352432
4) Місцезнаходження
вул. Лебединська, 13, м. Суми, Сумська обл., 40021
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Київоблгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20578072
4) Місцезнаходження
вул. Шевченка, 178, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08150
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Київпропангаз"
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05457000
4) Місцезнаходження
вул. Василькiвська, 2-А, с. Новосiлки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 17 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Запорiжгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03345716
4) Місцезнаходження
вул. Заводська, 7, м. Запорiжжя, Запорiзька обл., 69035
5) Опис

Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Полтавагаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03351912
4) Місцезнаходження
вул. Володимира Козака, 2А, м. Полтава, Полтавська обл., 36020
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Хмельницькгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05395598
4) Місцезнаходження
проспект Миру, 41, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Донецькоблгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03361075
4) Місцезнаходження
вул. Пiвденна, 1, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 38 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом

1) Найменування
ПАТ "Луганськгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05451150
4) Місцезнаходження
вул. Гагарiна, 87, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя. Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Закарпаттягазбуд"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
02127331
4) Місцезнаходження
вул. Шевченка, 2, с. Обава, Мукачiвський район, Закарпатська обл., 89643
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 39 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Укртатнафта"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00152307
4) Місцезнаходження
вул. Свiштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська обл., 39609
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 43 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Тисменицягаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
20538865

4) Місцезнаходження
вул. Вiсконта, 3, м. Тисмениця, Тисменицький р-н, Iвано-Франкiвська обл., 77400
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Днiпропетровськгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03340920
4) Місцезнаходження
вул. Шевченка, 2, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49000
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Гадячгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05524660
4) Місцезнаходження
вул. Будька, 26-А, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "ЕНЗИМ"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32278747
4) Місцезнаходження
вул. Червоноткацька, 27- А, кiмната 104, м. Київ, 02094
5) Опис

Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 12 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Кременчукгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03351734
4) Місцезнаходження
провулок Героїв Бреста, 46, м. Кременчук, Полтавська обл., 39601
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Рiвнегаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03366701
4) Місцезнаходження
вул. Iвана Вишенського, 4, м. Рiвне, Рiвненська обл., 33027
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Лубнигаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05524713
4) Місцезнаходження
вул. Л. Толстого, 87, м. Лубни, Полтавська обл., 37503
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом

1) Найменування
ПАТ "Уманьгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03361419
4) Місцезнаходження
вул. Дерев'янка, 19, м. Умань, Черкаська обл., 20300
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Шепетiвкагаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03361394
4) Місцезнаходження
вул. Економiчна, 29, м. Шепетiвка, Хмельницька обл., 30400
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Тернопiльмiськгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21155959
4) Місцезнаходження
вул. Митрополита Шептицького, 20, м. Тернопiль, Тернопiльська обл., 46008
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Севастопольгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

03358305
4) Місцезнаходження
вул. Гiдрографiчна, 1, м. Севастополь, 99003
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Миколаївгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05410263
4) Місцезнаходження
вул. Погранична, 159, м. Миколаїв, Миколаївська обл., 54000
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03361046
4) Місцезнаходження
вул. Ленкавського, 20, м. Iвано-Франкiвськ, Iвано-Франкiвська обл., 76010
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Львiвгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03349039
4) Місцезнаходження
вул. Золота, 12, м. Львiв, Львiвська обл., 79039
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.

Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ВАТ "Тернопiльгазбуд"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
02127360
4) Місцезнаходження
вул. Князя Острозького, 33, м. Тернопiль, Тернопiльська обл., 46006
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Вiнницягаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03338649
4) Місцезнаходження
провулок Костя Широцького, 24, м. Вiнниця, Вiнницька обл., 21012
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Чернiгiвгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03358104
4) Місцезнаходження
вул. Любецька, 68, м. Чернiгiв, Чернiгiвська обл., 14021
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Монастириськгаз"

2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21135833
4) Місцезнаходження
вул. Шевченка, 42, м. Монастириська, Монастириський район, Тернопiльська обл., 48300
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Пiдволочиськгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14055654
4) Місцезнаходження
вул. Лисенка, 1, смт. Пiдволочиськ, Пiдволочиський район, Тернопiльська обл., 47800
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Чорткiвгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21155830
4) Місцезнаходження
вул. Гранична-Бiчна, 39-Б, м. Чорткiв, Тернопiльська обл., 48500
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Бучачгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21136689
4) Місцезнаходження
вул. Заводська, 9, м. Бучач, Бучацький район, Тернопiльська обл., 48400

5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Залiщикигаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21131775
4) Місцезнаходження
вул. Промислова, 8, м. Залiщики, Залiщицький район, Тернопiльська обл., 48600
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Бережанигаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21136718
4) Місцезнаходження
вул. Шевченка, 33, м. Бережани, Тернопiльська обл., 47501
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Борщiвгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21133751
4) Місцезнаходження
вул. Об'їзна, 1, м. Борщiв, Борщiвський район, Тернопiльська обл., 48702
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом

1) Найменування
ПАТ "Теребовлягаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21156166
4) Місцезнаходження
вул. Князя Василька, 73-В, м. Теребовля, Теребовлянський район, Тернопiльська обл.,
48100
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Айтрон-Укргаз Метерс Компанi"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
22939385
4) Місцезнаходження
вул. Виборзька, 103, м. Київ, 03067
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 11 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Гусятингаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21135371
4) Місцезнаходження
вул. Суходiльська, 67, смт. Гусятин, Гусятинський район, Тернопiльська обл., 48201
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Тернопiльгаз"

2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03353503
4) Місцезнаходження
вул. Чернiвецька, 54, м. Тернопiль, Тернопiльська обл., 46006
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Зборiвгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21138352
4) Місцезнаходження
вул. Набережна, 2, м. Зборiв, Зборiвський район, Тернопiльська обл., 47201
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Збаражгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
21131887
4) Місцезнаходження
вул. Лесi Українки, 14, м. Збараж, Збаразький район, Тернопiльська обл., 47302
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Кременецьгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
14028568
4) Місцезнаходження
вул. Осовиця, 3, м. Кременець, Тернопiльська обл., 47003

5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПрАТ "Укрбудтрансгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
24937036
4) Місцезнаходження
вул. Суздальська, 13, м. Київ, 03061
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 20 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ПАТ "Черкасигаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03361402
4) Місцезнаходження
вул. Максима Залiзняка, 142, м. Черкаси, Черкаська обл., 18000
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 9 %. Форма
участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
1) Найменування
ВАТ "Кiровоградгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
03365222
4) Місцезнаходження
вул. Володарського, 67, м. Кiровоград, Кiровоградська обл., 25006
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 51 %.
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та статутом.

1) Найменування
ПАТ "Мелiтопольгаз"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
05535349
4) Місцезнаходження
вул.Чкалова, 47-А, м. Мелiтополь, Запорiзька обл., 72318
5) Опис
Частка НАК "Нафтогаз України" в статутному капiталi товариства становить 25 % + 1
акцiя
Форма участi пряма. Активи в якостi внеску в статутний капiтал не надавались.
Обсяг прав, що належить Компанiї стосовно управлiння товариством, визначений чинним
законодавством та Статутом
14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
Fitch Ratings

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
міжнародне
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Оновлення
Врейтингової оцінки
емітента 10.04.2018

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
1) Найменування
Фiлiя "Центр метрологiї та газорозподiльних систем" Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2) Місцезнаходження
Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi фiлiї зазначенi в Положеннi за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Metrology-Centre.pdf
1) Найменування
Фiлiя "Нафтогазобслуговування" Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2) Місцезнаходження
Україна, 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 2
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi фiлiї зазначенi в Положеннi за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Polog-FNGO.pdf
1) Найменування
Фiлiя Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в Арабськiй Республiцi

Єгипет
2) Місцезнаходження
Єгипет, 11742, м. Каїр, Нью Маадi, вул.259, буд.3А
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi фiлiї зазначенi в Положеннi
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Predstavnyctva-filiyi-Egypt.pdf

за

посиланням

1) Найменування
Фiлiя НАК "Нафтогаз України" в Туркменiстанi (м.Ашгабат)
2) Місцезнаходження
Туркменістан, 74403, м. Ашгабат, проспект Арчабiль, 41, Бiзнес-центр "АВС"
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi фiлiї зазначенi в Положеннi за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Predstavnyctva-filiyi-Turkmenistan.pdf
1) Найменування
Представництво Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" у Королiвствi
Бельгiя
2) Місцезнаходження
Бельґія, 1040, м. Брюссель, вул. Брейдель 40
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi представництва зазначенi в Положеннi за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Predstavnyctva-filiyi-Belgium.pdf
1) Найменування
Представництво Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" у Федеративнiй
Республiцi Нiмеччина
2) Місцезнаходження
Німеччина, 80538, м. Мюнхен, вул. Принцрегентен, буд. 54
3) Опис
Мета та предмет дiяльностi представництва зазначенi в Положеннi за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Predstavnyctva-filiyi-Germany.pdf

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
910/13084/18

Найменування
суду
Господарський суд
м. Києва

Позивач

Відповідач

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

Кабiнет Мiнiстрiв
України

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Укрнафта"

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

Третя особа

Позовні вимоги
Про стягнення в рахунок
вiдшкодування завданої шкоди
в розмiрi 6 633 860 000 грн

Стан розгляду
справи
28.02.2019
ухвалено
рiшення, яким у
позовi Компанiї
вiдмовлено
повнiстю

Примітки:
2

910/3660/18

Господарський суд
м. Києва

Публiчне
акцiонерне
товариство
"Укртрансгаз"

Про стягнення безпiдставно
набутого майна (71 463 494 400
грн)

Провадження у
справi №
910/3660/18 зупинено

Примітки:
Провадження у справi № 910/3660/18 - зупинено, до розгляду Господарським судом мiста Києва справ: № 8/88 за позовом НАК "Нафтогаз України" до ПАТ
"Укрнафта" про зобов'язання укласти договiр; № 31/101 за позовом НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Укрнафта" про зобов'язання укласти договiр; № 5/77 за позовом
НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Укрнафта" про зобов'язання укласти договiр та набрання рiшеннями у даних справах законної сили; Зупинити провадження у справi
№ 910/3660/18 до перегляду об'єднаною палатою Верховного Суду рiшення у справi № 61/341 за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" до Публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта" про зобов'язання укласти договiр
3

922/1382/18

Схiдний
апеляцiйний
господарський суд

АТ "Укртрансгаз"

ПАТ
"Харкiвмiськгаз"

Приватне АТ
"Харкiвська ТЕЦ-5",
Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у
сферах енергетики
та комунальних
послуг, НАК
"Нафтогаз України"

Про стягнення коштiв у розмiрi
6 453 530 155, 96 грн

Дата та час
судового
засiдання судом
не визначена

Примітки:
У Схiдному апеляцiйному господарському судi розглядається апеляцiйна скарга вiдповiдача (ПАТ "Харкiвмiськгаз") на рiшення Господарського суду Харкiвської
областi. Дата та час судового засiдання судом не визначена
4

910/2164/18

Пiвнiчний
апеляцiйний

АТ "Укртрансгаз"

Публiчне
акцiонерне

Про зобов'язання передати у
власнiсть природний газ та

в задоволеннi
апеляцiйної

господарський суд

товариство
"Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

оформити акт
приймання-передачi в обсязi 1
121 645,333 тис. куб. м газу

скарги АТ
"Укртрансгаз"
вiдмовлено

Примітки:
Акцiонерне товариство "Укртрансгаз" звернулося до Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду з апеляцiйною скаргою, в якiй просить скасувати рiшення вiд
11.12.2018 в частинi вiдмови у задоволеннi позову та прийняти в цiй частинi нове рiшення, яким позов задовольнити повнiстю та зобов'язати вiдповiдача передати у
власнiсть позивача природний газ в обсязi 1 121 645,333 тис. куб. м за договором. Постановою суду вiд 25.03.2019 в задоволеннi апеляцiйної скарги АТ "Укртрансгаз"
вiдмовлено
5
№ 2017-16
Постiйна палата
Нацiональна
Росiйська Федерацiя
Попередня оцiнка позовних
Очiкується
третейського суду
акцiонерна компанiя
вимог - 5 млрд доларiв США
винесення
(Гаага)
"Нафтогаз України";
Трибуналом
Державне
рiшення
акцiонерне
стосовно
товариство
розмiру
"Чорноморнафтогаз
грошової
", АТ "Укртрансгаз";
компенсацiї.
ДП "ЛIКВО"; АТ
"Укргазвидобування
"; АТ
"Уктранснафта", ДП
"Газ України"
Примітки:
22 лютого 2019 року Трибуналом було винесене Часткове рiшення, яким вiн встановив що Росiйська Федерацiя, вiдповiдно до двосторонньої угоди про взаємний
захист iнвестицiй мiж Україною та Росiєю, є вiдповiдальною за незаконне захоплення активiв Нафтогазу та шести iнших Позивачiв в Криму.
Очiкується винесення Трибуналом рiшення стосовно розмiру грошової компенсацiї.
Суть позовних вимог Компанiї:
1. Винести рiшення, яким встановити, що Росiйська Федерацiя порушила Угоду мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про заохочення та
взаємний захист iнвестицiй вiд
27 листопада 1998 року.
2. Присудити грошову компенсацiю шкоди внаслiдок дiй Росiйської Федерацiї та вiдновити становище Групи Нафтогаз, яке iснувало б, якщо Росiйська Федерацiя не
здiйснила анексiю АР Крим
6
V 2018/050
Арбiтражний
Нацiональна
Нацiональна
Попереднi позовнi вимоги - 11,6
Перше
iнститут Торгової
акцiонерна компанiя акцiонерна компанiя
млрд доларiв США
засiдання
палати Стокгольмa "Нафтогаз України"; "Нафтогаз України"
призначено на
Державне
перiод мiж
акцiонерне
12.04.2021 та
товариство
07.05.2021.
"Чорноморнафтогаз
", АТ "Укртрансгаз";
ДП "ЛIКВО"; АТ
"Укргазвидобування
"; АТ

"Уктранснафта", ДП
"Газ України", ПАТ
"Газпром",
Нацiональна
акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"
Примітки:
Справа V 2018/050 є об'єднаним арбiтражним провадженням у справах V 2018/081(Позивач - Нафтогаз) стосовно перегляду транзитних тарифiв та V 2018/050
(Позивач - ПАТ "Газпром") стосовно корегування/повного скасування Контрактiв № КП та ТКГУ

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
№ 1113, 09.08.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Мiнекономрозвитку

Пеня

Інформація про
виконання
Наказ оскаржено до
суду (справа №
640/2361/19)

Примітки:
Пеня за невчасно сплаченi дивiденди до державного бюджету у розмiрi 13 287 671,10 грн
2

№ 0004224106,
17.05.2018

Примітки:
Штраф у розмiрi 35205,01 грн
3
№ 0005984106,
03.07.2018
Примітки:
Штраф у розмiрi 208,33 грн
4
№ 0006244106,
10.07.2018
Примітки:
Штраф у розмiрi 35205,01 грн
5
№ 0018054203,
26.12.2018
Примітки:
Штраф у розмiрi 170 грн
6
№ 0018144203,
28.12.2018
Примітки:
Штраф у розмiрi 138600,97 грн
7
, 17.08.2018

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Державна фiскальна
служба

Штраф

Сплачено

Примітки:
Штраф по уточнюючiй декларацiї за листопад 2015 р. у розмiрi 11168 грн
8

, 31.08.2018

Державна фiскальна
служба

Пеня

Сплачено

Примітки:
Пеня по уточнюючiй декларацiї за листопад 2015 р. у розмiрi 154507,74 грн

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом 2018 року не вiдбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
За звiтний перiод:
середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 657 осiб;
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб;
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3
особи.
Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк становить 1 375 549 тис. грн
Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк в порiвняннi з 2017 роком зрiс на 113,21 %.
Однiєю з дiєвих форм пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв НАК "Нафтогаз
України" є участь у науково-виробничих конференцiях та iнформацiйно-консультативних
семiнарах.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
НАК "Нафтогаз України" є учасником Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової
галузi (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 41682955). Мiсцезнаходження об'єднання:
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.
Компанiя є одним iз спiвзасновникiв об'єднання. Станом на 31.12.2018 року внескiв до
статутного фонду не здiйснювала. Термiн участi не визначено. Компанiя разом з iншими
членами об'єднання має рiвнi права у вирiшеннi будь-яких питань дiяльностi об'єднання. Права
та обов'язки членiв зазначенi в Статутi об'єднання.
Основною метою дiяльностi Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi є
представництво iнтересiв членiв органiзацiї в економiчних, соцiально-трудових та iнших
вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а також координацiя та консолiдацiя дiй членiв
органiзацiї для досягнення позитивних результатiв їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на
процес формування соцiально-економiчної полiтики, вдосконалення соцiально-трудових
вiдносин та розвитку соцiального партнерства.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
За звiтний перiод НАК "Нафтогаз України" не проводила спiльної дiяльностi з iншими
органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики Компанiї зазначено у фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2018 рiк
в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi".
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Група Нафтогаз - це вертикально iнтегрована група, що охоплює газовий, нафтовий бiзнес вiд
видобування до реалiзацiї. Товариства, в яких Компанiї належать пакети акцiй, є значними
учасниками ринку газу та нафти. Близько 90 % вартостi активiв та виручки Групи припадає на
газовий бiзнес. Кожен напрям бiзнесу обслуговують окремi компанiї.
Компанiя забезпечує ефективне функцiонування та подальший розвиток нафтової i газової
промисловостi, сприяє структурнiй перебудовi галузi в ринкових умовах господарювання та
залученню iнвестицiй, забезпечує бiльш повне задоволення потреб промислових i побутових
споживачiв у сировинi i паливно-енергетичних ресурсах та надiйний транзит нафти i газу до
країн Центральної i Захiдної Європи.
Компанiя та пiдприємства, якi входять до складу Групи Нафтогаз, здiйснюють:
розвiдку та розробку газових i нафтових родовищ;
транспортування газу i нафти;
експлуатацiйне та розвiдувальне бурiння на газ i нафту;
зберiгання газу в пiдземних газосховищах;
постачання природного i скрапленого нафтового газу промисловим споживачам, бюджетним
органiзацiям та комунально-побутовому сектору;
переробку газу i газового конденсату;
оптову та роздрiбну торгiвлю нафтопродуктами;
наукове забезпечення галузi;
сервiсне обслуговування промислових об'єктiв тощо.
Крiм суто комерцiйної дiяльностi, Компанiя виконує важливу соцiальну роль, забезпечуючи
населення, бюджетнi установи та комунальних споживачiв природним газом за цiнами, що
встановлюються державою.
Стратегiчними цiлями Компанiї залишаються забезпечення безпеки постачання вуглеводнiв до
та на територiї України, пiдвищення ресурсної бази та видобутку вуглеводнiв Групою Нафтогаз,
забезпечення отримання доходiв вiд послуг транзиту та компенсацiї вiд
ПАТ "Газпром", розробка та впровадження високоефективної операцiйної моделi, що
спрямована на максимiзацiю цiнностi активiв Групи Нафтогаз, створення нових
бiзнес-напрямкiв, стратегiчних партнерств, покращення / розробка передових стандартiв з
охорони працi, промислової безпеки та охорони довкiлля. Крiм того, Компанiя фокусується на
забезпеченнi розвитку ефективного ринку, попередження вад ринкових механiзмiв i, зокрема, на
створеннi компетентного та ефективного оператора ГТС та його вiдокремлення.
Для розкриття iнформацiї про дiяльнiсть НАК "Нафтогаз України" керiвництво Компанiї
визначило такi операцiйнi сегменти:
оптова торгiвля природним газом - 64,5 % вiд чистого доходу у 2018 р., вiдповiдно до якого

включено 4 звiтнi сегменти:
продаж природного газу регiональним газопостачальним пiдприємствам для потреб населення;
постачання природного газу теплогенеруючим пiдприємствам для потреб населення;
постачання природного газу iншим споживачам у рамках ПСО ;
постачання природного газу iншим споживачам поза межами ПСО;
транзит природного газу - 35,3 %
iнше (взято результати спiльної дiяльностi за концесiйною угодою на розвiдку та розробку
вуглеводнiв в Єгиптi) - 0,2 %
Основний вплив на формування валового прибутку здiйснюють показники сегментiв "Оптова
торгiвля природним газом" та "Транзит природного газу".
Валовий прибуток у 2018 роцi склав 46 037,6 млн грн, що на 244 млн грн менше нiж плановий
валовий прибуток. При цьому валовий прибуток по сегменту "Транзит природного газу" вирiс
щодо плану на 142 млн грн через зростання обсягу транзиту на
0,7 млрд куб. м та зменшення курсу долара щодо запланованого, а валовий прибуток за
сегментом "Оптова торгiвля природним газом" зменшився на 327,0 млн гривень.
Валовий прибуток вiд оптової торгiвлi природним газом у 2018 роцi склав 8 379,5 млн грн, що
на 327,0 млн грн менше нiж планувалося. Валовий прибуток вiд реалiзацiї споживачам ПСО
зменшився на 1 527,5 млн грн, вiд реалiзацiї газу iншим споживачам (не - ПСО) збiльшився на 1
200,5 млн гривень. Фактори змiн наведено нижче.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї газу склав 132 086,1 млн грн, що на 2 060,7 млн грн бiльше нiж
плановий показник, при цьому збiльшились доходи вiд реалiзацiї природного газу:
для споживачiв ПСО на 21,8 млн.грн. за рахунок збiльшення обсягу реалiзацiї на
4 млн куб. м;
iншим споживачам на 2 039 млн гривень. Зростання доходу вiд реалiзацiї газу iншим категорiям
споживачiв в основному стало наслiдком збiльшення обсягу реалiзацiї газу в порiвняннi з
плановою для промислових споживачiв на 102 млн куб. м.
Собiвартiсть реалiзованого газу складала 123 706,6 млн грн, що на 2 387,7 млн грн бiльше
планового показника, при цьому:
збiльшилась собiвартiсть реалiзацiї природного газу для споживачiв ПСО на
1 484,9 млн грн за рахунок збiльшення фактичного коригування запасiв до чистої вартостi
реалiзацiї вiдповiдно до плану (планувалось здiйснити коригування вартостi iмпортованого газу
обсягом 2 255 млн куб. м, тодi як фактично було здiйснено коригування вартостi iмпортованого
газу обсягом 2 862 млн куб. м) та збiльшення обсягу реалiзацiї на 4 млн куб. м;
зросла собiвартiсть реалiзацiї природного газу iншим категорiям споживачiв на
750 млн грн внаслiдок збiльшення обсягу реалiзацiї газу в порiвняннi з плановою для
промислових споживачiв на 102 млн куб. м;
зменшена собiвартiсть послуг по зберiганню природного газу у ПСГ на 40,5 млн грн, за рахунок
зменшення обсягу закачування природного газу до ПСГ;
збiльшена собiвартiсть послуг щодо резервування потужностей у Eustream, якi не були
використанi, на 193,5 млн гривень.
Валовий прибуток по транзиту природного газу в 2018 роцi склав 37 153,4 млн гривень.
На зростання валового прибутку вiд послуг з транзиту для ПАТ "Газпром" вплинуло зростання
доходу на 603,5 млн грн, у тому числi за рахунок:
збiльшення обсягу транзиту на 0,7 млрд.куб. - 770,6 млн гривень;
зменшення курсу долара щодо планового з $27,27 до $27,21 зменшило дохiд на 167,1 млн
гривень.
Собiвартiсть послуг з транзиту при цьому зросла на 461,3 млн грн, у тому числi за рахунок:
збiльшення обсягу транзиту на 0,7 млрд куб. збiльшило вартiсть послуг АТ "Укртрансгаз"
166,1 млн гривень;
збiльшення ПДВ на послуги з транзиту склало 295,2 млн гривень.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх 5 рокiв для використання у своїй господарськiй дiяльностi Компанiєю
придбано необоротних матерiальних активiв на суму близько 20,2 млн грн та нематерiальних
активiв на суму близько 101,6 млн гривень. Основну частину капiтальних витрат Компанiї
складають iнвестицiї у придбання таких активiв, а також незавершенi капiтальнi iнвестицiї в
розробку родовищ.
У зв'язку зi змiною облiкових оцiнок у 2017 роцi авансовi платежi на фiнансування розробки
родовищ у сумi 181,3 млн грн та створення геопорталу геолого-геофiзичної iнформацiї в сумi 9,6
млн.грн вiдображено у складi необоротних активiв, а саме : у незавершених капiтальних
iнвестицiях. Слiд зазначити, що згiдно зi звiтами незалежного професiйного оцiнювача ТОВ
"Ернст енд Янг" вiдображено збiльшення балансової вартостi необоротних активiв у зв'язку з
проведенням переоцiнки станом на 31.12.2014 - основних засобiв та капiтальних iнвестицiй,
станом на 31.12.2015 - основних засобiв.
Крiм того, у 2017 роцi реорганiзовано ДП "Нафтогазобслуговування" шляхом приєднання до
Компанiї, яка, у свою чергу, стала правонаступником майна, майнових прав та обов'язкiв
дочiрнього пiдприємства, зокрема основних засобiв, балансовою вартiстю 5,6 млн гривень.
У 2018 роцi Компанiя отримала у власнiсть рухоме майно, балансовою вартiстю близько
36 млн грн, на виконання Мирової угоди з ДК "Газ України" в рахунок часткового погашення
суми заборгованостi перед Компанiєю.
Щодо вiдчуження активiв, то власне вiдчуження з передачею права власностi на необоротнi
матерiальнi i нематерiальнi активи Компанiї протягом останнiх 5 рокiв не вiдбувалося. Вибуття
необоротних активiв здiйснювалось за самостiйним рiшенням Компанiї шляхом списання у
зв'язку з повним фiзичним та/або моральним зносом i неможливiстю подальшої експлуатацiї
таких активiв, в основному вони були повнiстю замортизованi або їх залишкова вартiсть була
несуттєвою.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Капiтальнi iнвестицiї за 2018 рiк були профiнансованi загальним обсягом 10,1 млн грн, що на
139,3 млн грн менше вiд запланованих.
Внаслiдок анулювання у груднi 2017 року спецiальних дозволiв Компанiї на
Будищансько-Чутiвську, Оболонську та Писарiвську площi Компанiя вимушена була
призупинити роботи з освоєння зазначених дiлянок та здiйснити роботи з консервацiї вже
пробурених свердловин. Фактично Компанiєю було профiнансовано витрати на виконання робiт
по виготовленню детального плану територiї лiцензiйної дiлянки на суму 15,7 тис.грн. та роботи
з проведення археологiчної розвiдки на Руновщинськiй дiлянцi на суму 14,9 тис.грн.
У звiтному перiодi Компанiя здiйснила оплату за придбанi у груднi 2017 року основнi засоби:
комп'ютерну, оргтехнiку та офiсне обладнання i приладдя на загальну суму 2,8 млн грн та
сплатила за право користування нематерiальними активами 7,2 млн грн.
Компанiєю капiтальне будiвництво в 2019 роцi не заплановано.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основними органами державної влади, що здiйснюють регулювання ринку нафти та газу в
Українi є Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi,
Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв, Держгеонадра, НКРЕКП та iншi.
До набуття чинностi Законом України "Про ринок природного газу" вiд 9 квiтня 2015 року
№329-VIII ринок природного газу в Українi був занадто зарегульованим. Державне регулювання
охоплювало як технiчнi, так i фiнансовi аспекти:
o технiчнi заходи стосуються ефективного використання запасiв природного газу, гарантування
безпечної технiчної експлуатацiї газотранспортної системи, забезпечення коректного i
безпечного постачання, розподiлу та споживання природного газу;
o фiнансовi заходи переважно стосуються встановлення тарифiв та цiн i пiдтримання коректних
фiнансових заходiв для розподiлу ринку мiж його учасниками.
У вiдповiдностi iз Законом України "Про ринок природного газу" КМУ прийняв постанову "Про
затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного
газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування
ринку
природного газу (вiдносини перехiдного перiоду)" вiд 1 жовтня 2015 року № 758 (далi також Постанова ПСО), вiдповiдно до якої на перехiдний перiод (з 1 жовтня 2015 року по 31 березня
2017 року) на АТ "Укргазвидобування" покладено спецiальнi обов'язки, а саме продаж за
регульованими цiнами повного обсягу комерцiйного газу Компанiї з метою утворення ресурсiв
природного газу для задоволення потреб домогосподарств та виробникiв теплової енергiї.
Компанiя у свою чергу має продавати такий газ за регульованими цiнами певним категорiям
споживачiв та посередникiв.
У подальшому КМУ регулярно продовжував дiю Постанови ПСО та збiльшував перелiк
категорiй споживачiв, якi мають право купувати природний газ у Компанiї на умовах Постанови
ПСО.
У 2018 роцi цiна газу, що встановлюється вiдповiдно до режиму ПСО була нижчою ринкових
цiн на сумiсних сегментах. Вiдповiдно до Закону "Про ринок природного газу" Компанiя має
право на отримання компенсацiї економiчно обгрунтованих витрат, понесених у зв'язку iз
виконанням спецiальних обов'язкiв, зменшених на доходи, отриманi у процесi виконання
покладених на нього спецiальних обов'язкiв, та з урахуванням допустимого рiвня прибутку.
Вiдповiдальнiсть за розробку процедури розрахунку та виплати компенсацiї покладається на
КМУ, проте вона досi не розроблена.
19 жовтня 2018 року КМУ прийняв постанову "Про затвердження Положення про покладення
спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних
iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу", яка передбачає поступове
збiльшення регульованих цiн на газ, що реалiзується компанiями, на яких покладено спецiальнi
обов'язки та певнi заходи щодо покращення платiжної дисцiплiни. Постанова дiє до 1 травня
2020 року включно.
Обсяг реалiзацiї природного газу споживачам, якi пiдпадають пiд дiю спецiальних обов'язкiв,
встановлених постановами КМУ вiд 22.03.2017 № 187 та вiд 19.10.2018 № 867, (далi - споживачi
ПСО) в 2018 роцi збiльшився на 4% та склав 17,7 млрд куб. м.
Протягом 2015 - 2018 рокiв Компанiя не отримувала компенсацiю як суб'єкт, на якого
покладаються спецiальнi обов'язки. За розрахунками Компанiї, очiкувана вартiсть компенсацiї за
весь перiод виконання спецiальних обов'язкiв i до 31 грудня 2018 року складає приблизно 27,1
млрд грн, не враховуючи компенсацiї, яку мають право отримати iншi суб'єкти ринку
природного газу, а саме АТ "Укргазвидобування" та Державне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз", на яких були покладенi спецiальнi обов'язки.

Держава контролює дiяльнiсть iз розвiдки та видобування нафти i газу в Українi шляхом видачi
вiдповiдних лiцензiй. Згiдно з чинним законодавством окремi лiцензiї видаються на розвiдку,
розробку та видобування на кожному нафтогазовому родовищi, а також на транспортування,
постачання та зберiгання нафти i газу. Лliцензiї видаються на перiод вiд двох до двадцяти рокiв i
їх дiю можна подовжити на той самий строк.
Вiдповiдно до очiкувань, закладених у довгострокову програму видобутку, нарощування
видобутку газу впродовж 2016-2020 рокiв, група Нафтогаз потребувала щороку бiльше
10 нових лiцензiйних дiлянок для їх вивчення, оцiнки, вибору кращих перспективних об'єктiв i
щорiчного закладання приблизно 13 пошукових свердловин. Отже, компанiї Групи могли б
забезпечити достатнiй прирiст видобувних запасiв, а в подальшому освоювати їх, пробурюючи
понад 10 свердловин на кожному новому родовищi. Штучне блокування видачi нових
лiцензiйних дiлянок мiсцевими органами влади активiзувало ризик недоотримання АТ
"Укргазвидобування" 5,5 млрд куб. м газу в перiод до 2021 року.
В 2016-2017 рр. АТ "Укргазвидобування" (далi також - УГВ) неодноразово (понад 145 разiв)
подавало пакети документiв задля отримання нових лiцензiйних дiлянок та розширення меж
iснуючих - отримано 135 вiдмов.
В результатi УГВ залишилось без необхiдної кiлькостi нових родовищ для виконання Стратегiї
20/20.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Компанiя застосовує як переважнi джерела фiнансування як власнi обiговi кошти, отриманi в
результатi здiйснення господарської дiяльностi, зокрема отриманi вiд реалiзацiї природного газу
та надання послуг з транзиту природного газу територiєю України (основнi види дiяльностi), так
i залученi кошти (кредитнi кошти, кошти вiд випуску власних облiгацiй). З 2016 року Компанiя
не отримує фiнансування дiяльностi вiд держави у виглядi наповнення статутного капiталу.
У зв'язку iз сезоннiстю бiзнесу по реалiзацiї природного газу i, як наслiдок, необхiднiстю
здiйснювати закачування природного газу до пiдземних сховищ газу в лiтнiй перiод для його
реалiзацiї споживачам протягом опалювального перiоду, щорiчно в лiтнiй перiод у Компанiї
виникає брак лiквiдностi, внаслiдок чого вона змушена залучати кредити.
Зобов'язання Компанiї за позиками станом на 31.12.18 р. склали 48 723 млн грн (на 31.12.2017:
56 704 млн грн). У доларовому еквiвалентi заборгованiсть за кредитами зменшилась на 13%: з $
2 020,1 млн до $ 1 759,6 млн.
У 2018 роцi вiдбулося:
погашення кредитiв та iнших фiнансових запозичень на суму 11 207 млн грн, в тому числi ЄБРР
на $300 млн (8 653 млн грн), АТ "Укрексiмбанк" на $89 млн (2 444 млн грн) та АТ "Ощадбанк"
на 110 млн грн;
збiльшення заборгованостi по дiючих кредитах на суму 3 226 млн грн, в тому числi у
вiтчизняних банках на суму 1 658 млн грн та пiд гарантiю Свiтового банку на суму ?75 млн для
придбання iмпортованого газу;
рефiнансування кредитної заборгованостi в розмiрi понад 27 млрд грн (в еквiвалентi) з
покращенням iснуючих умов кредитування, у тому числi вивiльнено iз банкiвської застави
природний газ обсягом 475 млн куб. м.
Також негативний вплив на лiквiднiсть Компанiї спричиняє нарощування заборгованостi
контрагентами, якi отримують природний газ вiд Компанiї на пiльгових умовах вiдповiдно до
Положення про покладання спецiальних обов'язкiв на ринку природного газу, яка станом на
31.12.2018 складала 57,1 млрд грн.
Основними можливими шляхами покращення лiквiдностi Компанiї є внесення змiн до дiючої

постанови КМУ вiд 19.10.2018 № 867 про покладання на Компанiю спецiальних обов'язкiв на
ринку природного газу або взагалi вiдмiна спецiальних обов'язкiв, що дозволить Компанiї не
реалiзовувати природний газ споживачам при наявнiй дебiторськiй заборгованостi.
Робочий капiтал Нафтогазу станом на 31.12.2018 склав 95 218 млн грн та зменшився порiвняно з
планом на 17 %.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдповiдно до п. 6.1. Перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Нацiональної
акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та конфiденцiйну iнформацiю щодо персональних
даних її спiвробiтникiв, затвердженого наказом Компанiї вiд 18.05.2016 № 164, iнформацiя про
виконання контрактiв, договорiв, угод належить до вiдомостей, що становлять комерцiйну
таємницю. Вiдповiдно до наказу Компанiї вiд 02.12.2010 № 576 iнформацiя з обмеженим
доступом, яка належить акцiонерному товариству "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України", у тому числi комерцiйна таємниця, пiдлягає захисту та не може вiльно поширюватися.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi та ключовi напрями розвитку НАК "Нафтогаз України"
зазначенi в роздiлi "Звiт керiвництва" цiєї рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Головним напрямом роботи Компанiї у сферi науково-технiчного прогресу є орiєнтацiя її
дiяльностi на всебiчну iнтенсифiкацiю технологiчних процесiв у всiх ланках вiд пошуку та
розвiдки родовищ нафти i газу до реалiзацiї й використання енергоносiїв i продуктiв їх
переробки.
Науково-дослiднi роботи виконуються за такими актуальними напрямами:
реформування та розвиток нафтогазової галузi;
розширення ресурсної бази та пiдвищення нафто- та газовiддачi родовищ;
нарощування видобутку газу i нафти та поглиблення їх переробки;
розвиток i пiдвищення надiйностi та ефективностi нафтогазотранспортних систем;
енерго- та ресурсозбереження, пiдвищення безпеки працi та охорона довкiлля.
Наукове забезпечення дiяльностi пiдприємств Групи Нафтогаз здiйснює дочiрнє пiдприємство
"Науково-дослiдний iнститут нафтогазової промисловостi"
(ДП "Науканафтогаз"). Пiдприємство виконує розробку та впровадження комплексних програм
розвитку нафтогазового комплексу; органiзовує виконання науково-дослiдних та проектних
робiт у сферi розвiдки та розробки родовищ вуглеводнiв, переробки, транспортування,
зберiгання та реалiзацiї нафти, газу, конденсату та продуктiв їх переробки; проводить
дослiдження з економiки, маркетингу та менеджменту у нафтогазовiй галузi.
До виконання робiт ДП "Науканафтогаз" залучає також провiднi науково-дослiднi, учбовi та
академiчнi iнститути, конструкторськi та iншi науково-виробничi органiзацiї України.
Науково-дослiднi та проектнi роботи виконують також установи, якi входять до складу АТ
"Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта".
За звiтний рiк Компанiєю здiйснено витрати на дослiдження, розробку та розвiдку на суму 450
302 тис гривень.
Фактичнi витрати на iншi науково-дослiднi роботи у сумi 12 млн грн були здiйсненi по
перехiдних роботах, розпочатих у минулорiчнi перiоди.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя вiдсутня

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

Голова, заступник голови, 5 членiв
наглядової ради

Споттiсвуд Клер Мерi Джоан;
Демчишин Володимир Васильович;
Лескуа Бруно, Жан, Гастон; Хохштайн
Амос; Хейсом Стiвен Джон; Попик
Сергiй Дмитрович; Кудрицький
Володимир Дмитрович
Коболєв Андрiй Володимирович,
Перелома Сергiй Вiталiйович,
Коновець Сергiй Олександрович,
Колбушкiн Юрiй Петрович, Гавриленко
Микола Миколайович, Прохоренко
Олег Васильович

Голова, перший заступник голови,
заступник голови, 3 члени правлiння

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коболєв Андрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз", Радник генерального директора ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2014, обрано строк повноважень до 22.03.2020 року (згiдно з розпорядженням
КМУвiд 20.03.2019 № 161-р)
9) Опис
обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 19 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Радник генерального
директора ТОВ "ЕйВайЕй Секьюрiтiз".

Станом на 31.12.2018 одночасно обiймав посаду голови наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
(Несторiвський пров., 3-5 Київ, 04053 Україна).
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств,
єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
перший заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перелома Сергiй Вiталiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державний концерн "УкрОборонПром", Державний концерн "УкрОборонПром", перший
заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.08.2014, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi не
вiдбувалось.
Загальний стаж роботи: 24 роки.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального
директора, Державний концерн "УкрОборонПром".
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств,
єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коновець Сергiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна", керiвник проектiв ТОВ "Бостон консалтинг груп
Україна"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної
компанiї "Нафтогаз України" та Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 23 роки.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник проектiв
ТОВ "Бостон консалтинг груп Україна".
Станом на 31.12.2018 одночасно обiймав посаду члена наглядової ради ПАТ "Укрнафта"
(Несторiвський пров., 3-5 Київ, 04053 Україна).
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств,
єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колбушкiн Юрiй Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1956
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
НАК "Нафтогаз України", директор Департаменту бюджетних розрахункiв та
регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.1999, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 37 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту
бюджетних розрахункiв та регуляторної полiтики НАК "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно Положення про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України", Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам правлiння
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", керiвникам господарських товариств,

єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" та укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
Заступник голови наглядової ради (представник держави)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчишин Володимир Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України, Мiнiстр енергетики та
вугiльної промисловостi України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
Згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 21.04.2016 №
725 "Про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України" Демчишина Володимира Васильовича обрано як представника
держави членом наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України".
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України",
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та
договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження
21-р вiд 17 сiчня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi України - Мiнiстр енергетики та вугiльної промисловостi України;
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг - Голова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг; ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" - Директор вiддiлу
iнвестицiйно-банкiвських послуг групи "Investment Capital Ukraine".
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 № 668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
В.о. головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гучек Анна Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1983
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" - начальник Департаменту консолiдованої фiнансової та управлiнської
звiтностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.03.2017, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
у зв'язку зi звiльненням начальника Департаменту - головного бухгалтера Департаменту
бухгалтерського облiку та звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України",
виконання обов'язкiв покладено на Гучек Анну Вiкторiвну (особою не надано згоди на
розкриття своїх паспортних даних) на перiод, до призначення на цю посаду iншої особи.
Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Має повноваження вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту НАК "Нафтогаз України" та
iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанiї.
Загальний стаж роботи: 16 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник Департаменту
консолiдованої фiнансової та управлiнської звiтностi НАК "Нафтогаз України".
Винагороду отримує згiдно укладеного договору, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
Голова наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Споттiсвуд Клер Мерi Джоан
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1953
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" - член наглядової ради, незалежний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi наглядової ради про призначення
головою наглядової ради.
9) Опис
згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 22 грудня 2017 року Споттiсвуд Клер Мерi Джоан
обрано головою наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з
22 грудня 2017 року.

Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України", Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України" та договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до
вимог розпорядження 21-р вiд 17 сiчня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: бiльше 25 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- серпень 2000 р. - теперiшнiй час - в минулому Невиконавчий Голова Ради Директорiв, а на цей
час Директор Gas Strategies Ltd.;
- травень 2010 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор, Голова Аудиторського комiтету та
член всiх iнших комiтетiв, Ilika Plc.;
- серпень 2013 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор та Голова Комiтету з
компенсацiй, BW Offshore Ltd.;
- жовтень 2014 р. - теперiшнiй час - Невиконавчий директор Just Group Plc.;
- сiчень 2010 р. - грудень 2014 р. - Голова Energy Solutions EU Ltd;
- сiчень 2019 р. - теперiшнiй час - Голова Ради Директорiв Exoserve Ltd.;
- червень 2010 р. - травень 2018 - Невиконавчий директор та Голова комiтету Корпоративної та
соцiальної вiдповiдальностi, G4S Plc.;
- грудень 2011 р. - грудень 2017 р. - Незалежний директор, Payments UK Management Ltd.;
- червень 2011 - червень 2017 р. - Голова Ради Директорiв, Flowgroup Plc.;
- липень 2011 - червень 2015 р. - Директор, Enquest Plc.;
- сiчень 2012 р. - червень 2015 р. - Незалежний директор, Seven Energy Ltd.;
- квiтень 2010 - серпень 2014 - Голова Ради Директорiв, Magnox Ltd.;
- грудень 2012 р. - жовтень 2014 р. - Невиконавчий директор та голова комiтету з винагород,
RBC Europe Ltd.
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лескуа Бруно, Жан, Гастон
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1953
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Observatoire Maditerraneen de l Energie, Observatoire Maditerraneen de l Energie - Президент
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
9) Опис
згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Лескуа
Бруно Жана Гастона обрано незалежним членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: iнформацiю не надано.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- грудень 2017 р. - теперiшнiй час
Почесний президент Observatoire Mediterraneen de l Energie;
- ciчень 2014 р. - грудень 2017 р.
Президент, Observatoire Mediterraneen de l Energie;
- сiчень 2016 р. - серпень 2017 р.,
Старший радник Голови та Генерального директора компанiї ?lectricit? de France S.A.;
- березень 2011 р. - грудень 2015 р.
Генеральний директор, Edison SpA.
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 № 668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Амос Хохштайн
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Tellurian Inc., Tellurian Inc. - Старший вiце-президент з маркетингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
9) Опис
згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Хохштайна
Амоса обрано незалежним членом Наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України",
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та
договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження
21-р вiд 17 сiчня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: iнформацiю не надано.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- вересень 2017 року - теперiшнiй час
Старший вiце-президент з маркетингу Tellurian Inc.;
- квiтень 2017 р. - вересень 2017 р.
Вiце-президент та старший радник, Tellurian Inc.
- серпень 2014 р. - червень 2017 р.

Спецiальний посланник i координатор з питань мiжнародної енергетики, Державний
департамент США;
- серпень 2011 р. - липень 2014 р.
Заступник помiчника державного секретаря з енергетичної дипломатiї, Державний департамент
США.
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хейсом Стiвен Джон
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадовою особою данi не надано, Посадовою особою данi не надано
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
9) Опис
згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Хейсома
Стiвена Джона обрано незалежним членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України".
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Стаж роботи: данi не надано.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини: посадовою особою iнформацiю не
надано.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: посадовою особою данi не
надано.
Винагороду не отримував.
1) Посада
член наглядової ради (представник держави)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кудрицький Володимир Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1986
5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП "НЕК "Укренерго", ДП "НЕК "Укренерго" - керiвник офiсу управлiння проектами,
директор з iнвестицiй та стратегiї
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
9) Опис
Згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р
Кудрицького Володимира Дмитровича обрано членом Наглядової ради НАК "Нафтогаз
України" як представника держави.
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України",
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та
договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження
21-р вiд 17 сiчня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 12 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ДП "НЕК "Укренерго",
м. Київ - заступник директора з iнвестицiй; ДП "НЕК "Укренерго" - керiвник офiсу управлiння
проектами, директор з iнвестицiй та стратегiї; ПАТ "Укртранснафта" - директор з розвитку; ПАТ
"Миронiвський хлiбопродукт" - керiвник функцiї внутрiшнього аудиту; ТОВ "Iстван" - керiвник
групи департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю; ПП "ТНК-Україна" - директор
департаменту внутрiшнього аудиту.
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член наглядової ради (представник держави)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попик Сергiй Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1970
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України, Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України радник Прем'єр-мiнiстра України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2017, обрано термiн не зазначено в рiшеннi загальних зборiв
9) Опис
згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017 № 892-р Попика
Сергiя Дмитровича обрано членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника
держави.

Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України",
Положенням про наглядову раду Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та
договором про надання послуг, укладеним з Компанiєю вiдповiдно до вимог розпорядження
21-р вiд 17 сiчня 2018 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 26 рiк.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Секретарiат Кабiнету
Мiнiстрiв України, м.Київ - радник Прем'єр-мiнiстра України; Мiнiстерство зовнiшнiх справ
України - Заступник директора департаменту.
Винагороду отримує вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017 №668
"Про затвердження Порядку визначення умов оплати послуг та компенсацiї витрат членiв
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств та господарських товариств, у статутному
капiталi яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi" та укладеного договору,
умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
1) Посада
член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гавриленко Микола Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Укртранснафта", Генеральний директор АТ "Укртранснафта"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2017, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 26 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння
АТ "Укртранснафта"; директор ТОВ "ГАЗНГОУ".
Одночасно обiймає посаду Генерального директора АТ "Укртранснафта" (вул. Московська, 32/2,
Київ, 01010, Україна).
Винагороду не отримував.
1) Посада
член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прохоренко Олег Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження

1978
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Укргазвидобування", Голова правлiння АТ "Укргазвидобування"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2017, обрано термiн обрання (призначення) не визначено
9) Опис
обсяг повноважень та обов'язкiв встановлюється Статутом НАК "Нафтогаз України" та
Положенням про правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи: 7 рокiв.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння
АТ "Укргазвидобування", молодший партнер в компанiї McKinsey & Cоmpany.
Одночасно обiймає посаду голови правлiння ПАТ "Укргазвидобування" (26/28, вул. Кудрявська,
м. Київ, 04053, Україна).
Винагороду не отримував.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Держава Україна, в особi
суб'єкта управлiння об'єктами
державної власностi Кабiнету
Мiнiстрiв України

00031101

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01008, Україна, Печерський р-н
р-н, м. Київ, вул. Михайла
Грушевського, будинок 12/2

100
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя та ключовi напрями розвитку.
Ключовим стратегiчним напрямом Групи Нафтогаз (далi також - Група) є видобування та
торгiвля природним газом. Ключовi рiшення з точки зору корпоративної стратегiї передбачають

запровадження передових технологiй розробки та експлуатацiї родовищ, залучення провiдних
мiжнародних компанiй-партнерiв для розробки визначених родовищ, робота з органами мiсцевої
влади, а також участь в електронних аукцiонах для отримання нових спецiальних дозволiв на
розробку та експлуатацiю родовищ, обмеження компетенцiй / ресурсiв.
Окрiм збiльшення видобутку, корпоративна стратегiя передбачає розвиток нових сегментiв та
пiдходiв до торгiвлi i постачання природного газу. Зокрема, Група Нафтогаз нацiлена на
активний розвиток функцiї трейдингу, а також повноцiнний вихiд у сегмент постачання
природного газу домогосподарствам.
Окрiм газового бiзнесу, Група Нафтогаз зосереджується також на таких стратегiчних та
перспективних напрямах:
дiяльнiсть з транспортування газу: завершення вiдокремлення функцiї оператора
газотранспортної системи вiд Групи вiдповiдно до вимог чинного законодавства, мiжнародних
зобов'язань та iнтересiв України;
дiяльнiсть зi зберiгання природного газу: оптимiзацiя iснуючих потужностей, створення
ефективного оператора ПСГ, залучення мiжнародних партнерiв та трейдерiв;
переробка нафти та газового конденсату: модернiзацiя Шебелинського газопереробного заводу,
покращення продуктового мiксу та прибутковостi,
зростання сегменту реалiзацiї
нафтохiмiчних продуктiв;
роздрiбна торгiвля пальним i нафтопродуктами: розвиток регiональної мережi заправок та
розвиток партнерств з iншими мережами;
транзит i транспортування нафти: оптимiзацiя нафтотранспортних активiв;
енергосервiс та проекти вiдновлювальної енергетики.
2. Інформація про розвиток емітента
Органiзацiйна трансформацiя Групи Нафтогаз.
У рамках реалiзацiї корпоративної стратегiї Групи Нафтогаз правлiння Компанiї затвердило
нову модель управлiння бiзнесом Групи, яка передбачає створення профiльних дивiзiонiв за
ключовими напрямами роботи Групи.
Зазначена модель управлiння має на метi забезпечити роботу Групи як єдиної високоефективної
органiзацiї. Операцiйна модель Групи передбачає органiзацiю дiяльностi Групи в операцiйних та
допомiжних дивiзiонах.
У структурi дивiзiонiв згруповано юридичнi особи Групи Нафтогаз, структурнi й вiдокремленi
пiдроздiли Компанiї i (за необхiдностi) окремi пiдроздiли юридичних осiб у рамках Групи
Нафтогаз за бiзнес-напрямами;
Рiшенням правлiння утворено дивiзiони "Iнтегрований газовий бiзнес", "Нафта" та "Технiчне
забезпечення":
Дивiзiон "Iнтегрований газовий бiзнес" здiйснює основнi види дiяльностi з виробництва
природного газу та конденсату, iмпорту, торгiвлi, оптового продажу, роздрiбного постачання та
розподiлу природного газу
Дивiзiон "Нафта" здiйснює основнi види дiяльностi з транзиту, транспортування та зберiгання
нафти та нафтопродуктiв, переробки природного газу, нафти на конденсату, торгiвлi та оптового
й роздрiбного продажу конденсату, нафти на нафтопродуктiв, перевезень нафтопродуктiв, а
також управлiння мережами автозаправних станцiй, у т.ч. АГНКС.
Дивiзiон "Технiчне забезпечення" здiйснює дiяльнiсть з управлiння проектами, iнжинiринговi та
проектно-конструкторськi роботи, сервiси, управлiння iнновацiйною дiяльнiстю, а також
реалiзацiю проектiв капiтального будiвництва.
Вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу (анбандлiнг).
Починаючи з 2014 року Компанiя активно залучена до реформування ринку природного газу
України з метою досягнення його лiбералiзацiї, ефективностi, прозоростi та подальшої iнтеграцiї

з ринком Європейського Союзу.
Реалiзацiя зазначеної реформи неможлива без створення оператора газотранспортної системи
(далi - ГТС), органiзацiйна та операцiйна модель якого була б прозорою, зрозумiлою i такою, що
вiдповiдає європейським правилам роботи газового ринку.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України (далi також - КМУ) "Про вiдокремлення дiяльностi з
транспортування та зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу" вiд 01.07.2016 № 496
(далi також - Постанова № 496) затверджено План реструктуризацiї публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" з метою вiдокремлення
дiяльностi з транспортування та зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу (далi - План
реструктуризацiї). Встановлено, що передача новому оператору ГТС майна, що
використовується для забезпечення транспортування природного газу та облiковується на
балансi АТ "Укртрансгаз", має вiдбутися протягом 30 днiв з дати набрання чинностi
остаточними рiшеннями по сутi арбiтражних справ мiж Компанiєю та ПАТ "Газпром", що
тривають при Арбiтражному iнститутi Торговельної палати м. Стокгольма.
28.02.2018 Арбiтражний iнститут Торговельної палати Стокгольма винiс рiшення у справi за
Контрактом та не задовiльнив /залишив без розгляду вимогу Компанiї щодо перегляду
Контракту вiдповiдно до умов європейського та українського енергетичного й конкурентного
законодавства та надання права односторонньої змiни сторони виконавця за Контрактом на
нового оператора газотранспортної системи (далi також - ГТС). Отже, згiдно з умовами чинного
Контракту та рiшенням, яке було винесено Арбiтражним iнститутом Торговельної палати
Стокгольма 28.02.2018, НАК "Нафтогаз України" не має права односторонньої змiни сторони
виконавця за Контрактом на нового оператора ГТС.
Мiжнародними юридичними консультантами EY на замовлення Нафтогазу було проаналiзовано
доступнi Українi варiанти юридичного структурування анбандлiнгу, i, зокрема, передачi активiв,
персоналу та ресурсiв вiд Нафтогазу до незалежного оператора та визначено, що реалiзацiя
кожної iз моделей, дозволених чинним українським законодавством, потребуватиме внесення
змiн до нормативно-правових актiв. За результатами цього аналiзу НАК "Нафтогаз України"
запропонувала на розгляд акцiонера модель вiдокремлення, яка дозволить провести
вiдокремлення функцiї з транспортування газу вiдповiдно до мiжнародних зобов'язань України
та забезпечити захист iнтересiв України i Компанiї у арбiтражному провадженi у м. Стокгольма
проти ПАТ "Газпром" на суму понад 12 млрд дол. США.
Таким чином, необхiдними умовами вiдокремлення функцiї з транспортування природного газу
є:
закiнчення термiну чинного контракту з ПАТ "Газпром" (01.01.2020);
внесення змiн до окремих законодавчих актiв України щодо вiдокремлення оператора ГТС, що
дозволять реалiзувати вимоги щодо вiдокремлення та незалежностi оператора ГТС, визначенi
Законом України "Про ринок природного газу" та Директивою 2009/73/EC;
здiйснення передачi функцiй щодо пiдприємств, якi провадять дiяльнiсть з видобутку
(виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергiї, вiд
Мiненерговугiлля до iншого уповноваженого органу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного перiоду деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв
не вчинялись
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Протягом 2018 року було проведено рiчну оцiнку ризикiв Компанiї. За результатами
сформовано та затверджено правлiнням Компанiї Реєстр ризикiв Нацiональної акцiонерної
компанiї "Нафтогаз України", який включає 90 ризикiв. Серед ключових ризикiв Компанiї слiд
видiлити:
Стратегiчнi
Зменшення/припинення транзиту територiєю України через запуск Турецького потоку та
Пiвнiчного потоку - 2
Будiвництво нових газопроводiв в обхiд України (Турецький потiк та Пiвнiчний потiк-2)
залишається одним iз ключових стратегiчних ризикiв Групи Нафтогаз, оскiльки призведе до
суттєвого зменшення/припинення транзиту територiєю України та втрати iстотної частки доходу
Групи Нафтогаз.
Протягом 2018 року було отримано всi необхiднi дозволи з боку турецького уряду та завершено
будiвництво морської частини газопроводу "Турецький потiк". Невирiшеним залишається
правове поле функцiонування Пiвнiчного потоку-2, а саме питання застосування вимог Третього
енергетичного пакета до нього.
Продовження дiї Положення про покладення спецiальних обов'язкiв (ПСО) на несприятливих
для Компанiї умовах та продовження продажiв газу через облгаззбути та ТКЕ
19 жовтня 2018 року уряд України затвердив нове Положення про покладення спецiальних
обов'язкiв на Компанiю до травня 2020 року. Вiдповiдно до цього Положення рiвень розрахункiв
теплокомуненерго (ТКЕ) з Компанiю було знижено з 90% до 78%, що разом iз невпровадженням
системи монетизацiї субсидiй сприяє накопиченню проблемної дебiторської заборгованостi за
поставлений природний газ.
Станом на 31 грудня 2018 року заборгованiсть ТКЕ перед Компанiєю склала близько
30 млрд грн, а регiональних постачальникiв - близько 19 млрд грн. Значний рiвень
заборгованостi суттєво впливає на лiквiднiсть Компанiї, описаний нижче.
Фiнансовi
Ризик недостатньої лiквiдностi.
Iснування ризику лiквiдностi спричинене низкою пов'язаних мiж собою факторiв, до яких
вiдносяться:
сезонний характер витрат i доходiв: грошова виручка вiд реалiзацiї та транспортування
природного газу надходить пiд час опалювального сезону. Водночас протягом лiтнього перiоду,
коли обсяги реалiзацiї значно меншi, Компанiя несе суттєвi витрати, пов'язанi з фiнансуванням
закачування природного газу до пiдземних сховищ газу на наступний опалювальний сезон;
сплата дивiдендiв вiдповiдно до графiкiв, визначених розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв
України без урахування наявностi вiльних грошових коштiв у Компанiї;
фiксованi дати погашення кредитної заборгованостi перед українськими та iноземними банками,
спрямованої на купiвлю природного газу в рамках пiдготовки до опалювального сезону;
накопичення проблемної дебiторської заборгованостi з боку ТКЕ та регiональних
постачальникiв за поставлений природний газ.
Для мiнiмiзацiї впливу цього ризику Компанiя вживає всiх необхiдних заходiв щодо
перенесення строкiв сплати кредитних зобов'язань перед українськими та iноземними банками,
отримання дозволу вiд акцiонера на сплату дивiдендiв частинами та вiд Нацiонального банку
України на продаж транзитної виручки для цих цiлей.

Регулювання
Експропрiацiя (втрата) лiцензiй на видобуток газу.
Частина лiцензiйних дiлянок НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування", на яких
може проводиться розвiдка та видобуток газу, знаходяться на територiї або поблизу тимчасово
окупованих територiй на Сходi України. Вiдповiдно, роботи на цих свердловинах не
проводяться. Це може призвести до порушення затвердженої програми видобутку газу на
iснуючих свердловинах або певних вимог охорони здоров'я та навколишнього середовища.
Разом з тим iснує можливiсть втрати лiцензiй у зв'язку з урядовими дiями, зокрема прийняттям
проекту Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iншого закону
України щодо зупинення/анулювання дiї спецiальних дозволiв на користування надрами".
Вiдповiдно до цього проекту однiєю з пiдстав для призупинення або скасування Державною
службою геологiї та надр України спецiальних дозволiв на користування надрами, виданих
платнику, є факт наявностi у платника податкiв певної суми заборгованостi за орендними
платежами за надрокористування.
Операцiйнi
Ризик втрати доступу до буферного газу, що зберiгається у пiдземних сховищах газу, через
некоректне їх виведення зi структури НАК "Нафтогаз України".
З метою лiбералiзацiї ринку природного газу вiдповiдно до вимог Третього енергетичного
пакета ЄС Україна взяла на себе зобов'язання провести анбандлiнг - виокремлення функцiї
транспортування газу вiд НАК "Нафтогаз України" в окрему компанiю. На сьогоднi урядом
України утворено компанiю "Магiстральнi газопроводи України", а також виокремлено у складi
оператора ГТС - АТ "Укртрансгаз" - фiлiю, що вiдповiдає за транспортування.
Вiдповiдно до затвердженого урядом плану реструктуризацiї Компанiї повинно також вiдбутися
вiдокремлення дiяльностi зi зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу. У разi
некоректного виведення пiдземних сховищ газу зi структури НАК "Нафтогаз України" iснує
значний ризик втрати доступу до буферного газу, який зберiгається в ПСГ, що призведе до
значних фiнансових втрат Компанiї.
Компанiя разом iз мiжнародними експертами активно працює над розробкою та погодженням
нового плану реструктуризацiї, вiдповiдно до якого дiяльнiсть, пов'язана зi зберiганням
природного газу, залишиться у Групи Нафтогаз.
Юридичний
Ризик неврегульованостi законодавства щодо закупiвлi природного газу без тендерної
процедури пiсля введення щодобового балансування.
Вiдповiдно до чинного законодавства України процедура закупiвлi природного газу пiдпадає пiд
дiю Закону "Про публiчнi закупiвлi".
Таким чином, iз введенням добового балансування вiдповiдно до змiн до Кодексу ГТС
з'являється ризик неврегульованостi законодавства щодо закупiвлi природного газу без
тендерної процедури. З метою недопущення реалiзацiї цього ризику необхiдно внести вiдповiднi
змiни до Закону "Про публiчнi закупiвлi" на рiвнi Верховної Ради України.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
З огляду на те, що реформа корпоративного урядування ще не завершена, у Компанiї наразi
вiдсутнiй затверджений акцiонером власний кодекс з корпоративного урядування.

Отже, Компанiя на добровiльнiй основi застосовує Принципи з корпоративного управлiння,
затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня
2014
року
№
955
(далi
Принципи)
(https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravln
nya). Водночас застосування деяких положень цих Принципiв не виконується Компанiєю або
виконується iз застереженнями. Пояснення щодо таких випадкiв надається нижче (нумерацiя
вiдповiдно до пунктiв Принципiв).

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Реформування системи корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi - Компанiя або НАК "Нафтогаз України") та
пiдприємств Групи Нафтогаз вiдповiдно до принципiв корпоративного управлiння Органiзацiї
економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР), передбачене планом реформування газового
сектору України, який у березнi 2015 року було затверджено Кабiнетом Мiнiстрiв України та
попередньо узгоджено зi Свiтовим банком та Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства.
План реформування газового сектору України включно з реформою корпоративного управлiння
Компанiї та пiдприємств Групи Нафтогаз є частиною зобов'язань України за кредитними
угодами з Європейським банком реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) та необхiдним кроком для
iнтеграцiї України в Європейський Союз, а успiшнiсть реформи є важливою для безпеки
постачань газу в Українi та Європi. Iмплементацiя реформи корпоративного управлiння
здiйснюється
на
основi
Плану
дiй
з
корпоративного
управлiння
(ПДКУ)
http://www.naftogaz.com/files/Information/EBRD-Action-Plan-ukr.pdf.
Реформа має на метi впровадження правил та процедур, що вiдповiдають найкращим свiтовим
практикам, у першу чергу - Керiвним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на
пiдприємствах державної форми власностi (OECD Guidelines on Corporate Governance of
State-Owned Enterprises) та Принципам корпоративного управлiння ОЕСР (G20/OECD Principles
of Corporate Governance). Ключовими складовими елементами належного корпоративного
урядування є наявнiсть повноцiнних та ефективних органiв управлiння, чiткий розподiл
повноважень, функцiонування системи внутрiшнього контролю, усунення полiтичного впливу
та створення рiвних з комерцiйними компанiями умов на ринку.
Основними передумовами, необхiдними для досягнення мети реформування корпоративного
урядування Компанiї, є:
усунення полiтичного втручання в управлiння Компанiєю;
iснування наглядової ради iз бiльшiстю незалежних директорiв;
надiлення наглядової ради необхiдним обсягом повноважень, що включає затвердження
стратегiї, фiнансових та iнвестицiйних планiв тощо;
побудова ефективної системи внутрiшнього контролю, яка має замiнити iснуючi неефективнi
державнi контролi;
визначення статусу майна Компанiї, включаючи акцiї товариств, акцiонером яких є Компанiя.
НАК "Нафтогаз України" стала першою державною компанiєю, у дiяльностi якої було розпочато
запровадження найкращих практик корпоративного управлiння згiдно з Керiвними принципами
ОЕСР щодо корпоративного врядування на пiдприємствах державної форми власностi
(https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264244160-en.pdf?expires=1551442933&id=id&accna
me=guest&checksum=BECCC46E630200B406D5366C48DDB99E). Зокрема, в 2016 роцi було
сформовано наглядову раду iз бiльшiстю незалежних директорiв, сформовано комiтети
наглядової ради, призначено корпоративного секретаря, затверджено положення про комiтети
наглядової ради та Службу корпоративного секретаря. Окрiм цього, протягом 2016-2018 рокiв у

Компанiї було розроблено та запроваджено систему внутрiшнього контролю на основi трьох
лiнiй захисту. Початок повноцiнного функцiонування системи внутрiшнього контролю в 2018
роцi було пiдтверджено висновком незалежного консультанта.
Хоча було проведено значний обсяг роботи з метою забезпечення вiдповiдностi корпоративного
урядування Компанiї та iнших державних компанiй в Українi кращим мiжнародним практикам
та стандартам корпоративного урядування, зокрема Керiвним принципам ОЕСР щодо
корпоративного врядування на пiдприємствах державної форми власностi, необхiдно зазначити,
що реформу корпоративного урядування Компанiї станом на кiнець 2018 року не завершено, а
План дiй з корпоративного управлiння Компанiї не виконано у повному обсязi. Зокрема,
залишаються невирiшеними такi важливi питання, без яких неможливе впровадження
ефективного корпоративного урядування в Групi Нафтогаз:
надання наглядовiй радi Компанiї необхiдного обсягу повноважень, зокрема щодо затвердження
стратегiї, фiнансового та iнвестицiйного плану компанiї;
встановлення зрозумiлого та прозорого порядку сплати дивiдендiв за результатами роботи
Компанiї та її дочiрнiх компанiй;
затвердження стратегiї Компанiї ;
обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння;
затвердження нової редакцiї Статуту Компанiї з метою його приведення у вiдповiднiсть з
вимогами чинного законодавства.
Часткове вирiшення зазначених питань у частинi, яка потребує внесення змiн до законiв
України, очiкується в результатi прийняття Верховною Радою України Проекту Закону "Про
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення корпоративного
управлiння юридичних осiб, акцiонером (засновником, учасником) яких є держава"
(Законопроект 6428-д http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64116). Iншi дiї
з подальшої iмплементацiї реформи корпоративного урядування Компанiї та групи Нафтогаз
очiкуються з боку Кабiнету Мiнiстрiв України, який здiйснює функцiї з управлiння
корпоративними правами держави у статутному капiталi Компанiї.
Питанням реформи корпоративного урядування Компанiї придiляється пiдвищена увага з боку
мiжнародних органiзацiй - визнаних експертiв з питань дiяльностi компанiй державної форми
власностi загалом та корпоративного урядування таких компанiй зокрема.
Так, у 2018 роцi фахiвцi ОЕСР, за активної участi Компанiї та iнших стейкхолдерiв реалiзували
два важливих проекти з питань антикорупцiйної реформи та реформи корпоративного
урядування пiдприємств державної форми власностi в Українi, результатом яких стали такi
звiти:
Антикорупцiйна реформа в Українi: запобiгання та боротьба iз корупцiєю у компанiях
державної
форми
власностi
(https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Ukraine-4th-Round-Bis-Report-SOE-Sector-2018ENG.pdf);
Реформа пiдприємств державної форми власностi у галузi вуглеводнiв в Українi
(http://www.oecd.org/daf/ca/SOE-Reform-in-the-Hydrocarbons-Sector-in-Ukraine-ENG.pdf).
Зазначенi звiти мiстять важливi висновки та рекомендацiї Уряду України та Компанiї стосовно
корпоративного урядування, реформування та подальшого розвитку Групи Компанiй Нафтогаз i
Компанiя проводить вiдповiдну роботу iз застосування вiдповiдних рекомендацiй як у НАК
"Нафтогаз України", так i в Групi Нафтогаз у цiлому.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Єдиним акцiонером Компанiї є держава. Вiдповiдно, принципи корпоративного управлiння
щодо скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв не застосовуються до Компанiї.
2.3. 100 % акцiй Компанiї належить державi. Управлiння акцiями Компанiї здiйснює орган Кабiнет Мiнiстрiв України. Вiдповiдно до чинного законодавства приватизацiя Компанiї
заборонена . Таким чином, акцiї Компанiї не можуть перебувати в обiгу на фондовiй бiржi чи
перебувати в управлiннi iнституцiйних iнвесторiв. Вiдповiдно, принцип 2.3 не може
застосовуватись до Компанiї.
2.7. Акцiї Компанiї не можуть перебувати в обiгу на фондовiй бiржi через заборону їх продажу,
встановлену Законом . Таким чином, питання регулювання iнсайдерської iнформацiї не
застосовуються до Компанiї. Разом з тим Компанiя прагне запровадити необхiднi механiзми для
забезпечення прозоростi та розкриття iнформацiї стейкхолдерам Компанiї та запобiгання
зловживанню iнсайдерською iнформацiєю.
2.9. Компанiю не може бути оголошено банкрутом чи застосовано до неї iншi подiбнi
процедури, що мають наслiдком продаж її активiв. Права кредиторiв гарантуються державою.
3.1.3. б) Вiдповiдно до чинного законодавства України стратегiя, бiзнес-плани, iнвестицiйнi та
фiнансовi плани компанiй державної форми власностi затверджуються органами,
уповноваженими управляти корпоративними правами держави у вiдповiдних компанiях.
Передача таких повноважень незалежнiй Наглядовiй радi Компанiї є вимогою реформи
корпоративного управлiння, що запроваджується для усiх компанiй державної форми власностi
в Українi i зокрема для Компанiї. Iнiцiйовано внесення вiдповiдних змiн до чинного
законодавства.
3.1.13 б) Комiтет наглядової ради з питань iнформацiйної полiтики не створюється в Компанiї.
Питання конфлiкту iнтересiв розглядаються Комiтетом з питань етики та вiдокремлення
дiяльностi з транспортування природного газу.
3.3.2. Порядок прийняття рiшень, стосовно яких iснує конфлiкт iнтересiв. На сьогоднiшнiй день
питання конфлiкту iнтересiв, зокрема укладення правочинiв iз заiнтересованiстю, розглядаються
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
4.1.1. ґ) розкриття iнформацiї щодо осiб, якi надають Товариству консультацiйнi та iншi
послуги, що може призвести до конфлiкту iнтересiв. Вiдповiдно до правил розкриття iнформацiї,
встановлених законодавством, Компанiя розкриває iнформацiю щодо осiб, послугами яких
користується емiтент. У рiчному звiтi Компанiя розкриває iнформацiю щодо правочинiв iз
членами наглядової ради або правлiння, афiлiйованими особами.
5.1.1. б) Ревiзiйна комiсiя. Обов'язкове утворення ревiзiйної комiсiї не передбачено нi Статутом
нi чинним законодавством України. Функцiї внутрiшнього контролю виконуються Службою
внутрiшнього аудиту, яка пiдзвiтна Комiтету з питань аудиту та ризикiв наглядової ради та
iншими пiдроздiлами, що входять до системи органiв внутрiшнього контролю Компанiї.
6.3. Обрання представникiв трудового колективу до складу наглядової ради Компанiї. Для
формування наглядової ради Компанiї як акцiонерного товариства, 100% акцiй якого належить
державi, передбачено особливий порядок обрання членiв, який не передбачає обов'язкове
включення до складу наглядової ради представникiв трудового колективу. Кiлькiсний склад та
принципи формування наглядової ради Компанiї затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв

України вiд 29.03.2017 № 232:
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

Дата проведення
0
Кворум зборів
Вiдповiдно до Статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету
Опис
Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 № 1044 "Питання публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз
України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня
2019 р. № 226), засновником та єдиним акцiонером Компанiї є держава.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016 № 675
"Деякi питання управлiння публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" та Статуту
Компанiї, управлiння 100 вiдсотками акцiй держави НАК "Нафтогаз
України" здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України.
Рiшення єдиного акцiонера - держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України
оформляються вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України, проект
якого розробляється та подається в установленому порядку
Мiнекономрозвитку. Такi рiшення акцiонера мають статус протоколу
загальних зборiв та розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Компанiї за
посиланням:
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/081A0C16C9E92DF0C2257E6
7003BF584?OpenDocument

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв
України. Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства", до Компанiї не застосовуються положення статей 33-48
Інше
цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв
(зазначити)
акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв здiйснюються
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Рiшення єдиного акцiонера оформляються
вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X

відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв
України. Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства", до Компанiї не застосовуються положення статей 33-48
Інше
цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв
(зазначити)
акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв здiйснюються
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Рiшення єдиного акцiонера оформляються
вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні
X
X

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв
України. Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства", до Компанiї не застосовуються положення статей 33-48
Інше
цього закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв
(зазначити)
акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв здiйснюються
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Рiшення єдиного акцiонера оформляються
вiдповiдним актом Кабiнету Мiнiстрiв України.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги

Ні
X
X
X

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства

Інше (зазначити)

Єдиним акцiонером
Компанiї є держава в
особi Кабiнету
Мiнiстрiв України.
Вiдповiдно до ст. 49
Закону України "Про
акцiонернi
товариства", до
Компанiї не
застосовуються
положення статей
33-48 цього закону
щодо порядку
скликання та
проведення загальних
зборiв акцiонерного
товариства.
Повноваження
загальних зборiв
здiйснюються
Кабiнетом Мiнiстрiв
України. Рiшення
єдиного акцiонера
оформляються
вiдповiдним актом
Кабiнету Мiнiстрiв
України.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: Iнформацiя вiдсутня
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення: Iнформацiя вiдсутня
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
3
4

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород

Так
X
X
X

Ні

Інше (зазначити)

Також у складi наглядової ради утворено Комiтет з питань етики
та вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу
та Комiтет з питань охорони працi, довкiлля, безпеки та запасiв

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад комiтетiв наглядової ради:
Комiтет з питань аудиту та ризикiв: Лескуа Бруно, Жан, Ґастон - голова комiтету, Споттiсвуд
Клер Мерi Джоан i Кудрицький Володимир Дмитрович - члени комiтету;
Комiтет з питань етики та вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу:
Споттiсвуд Клер Мерi Джоан - голова комiтету, Хохштайн Амос, Кудрицький Володимир
Дмитрович та Демчишин Володимир Васильович - члени комiтету;
Комiтет з призначень та винагород: Хохштайн Амос - голова комiтету, Лескуа Бруно, Жан,
Ґастон та Попик Сергiй Дмитрович - члени комiтету;
Комiтет з питань охорони працi, довкiлля, безпеки та запасiв: Лескуа Бруно, Жан, Ґастон голова комiтету, Хохштайн Амос, Демчишин Володимир Васильович та Попик Сергiй
Дмитрович - члени комiтету.
Інформація про присутність членів на засіданнях Наглядової ради та її Комітетів (чергові,
позачергові) детально зазначена в Примітках до фінансової звітності Компанії, які розміщені на
офіційному
веб-сайті
за
посиланням
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/2018-Naftogaz-separate-financial-statements-UKR-with-AR.pdf

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Споттiсвуд Клер Мерi
Джоан
Опис:
Демчишин Володимир
Васильович
Опис:
Лескуа Бруно, Жан, Ґастон
Опис:
Хохштайн Амос
Опис:
Попик Сергiй Дмитрович
Опис:
Кудрицький Володимир
Дмитрович
Опис:

Незалежний член
Так
Ні

Посада
Голова

X

Заступник голови

X

Член

X

Член

X

Член

X

Член

X

Протягом звiтного 2018 року до складу наглядової ради входив
незалежний директор Хейсом Стiвен Джон, однак його
повноваження було припинено розпорядженням КМУ № 160-р
вiд 20 березня 2019 року.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)
Вiдповiдно Положення про наглядову раду публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 2016 р. № 1044, член
наглядової ради повинен вiдповiдати таким критерiям: наявнiсть знань та освiти, професiйних навичок,
функцiональної компетентностi, досвiду та iнших
характеристик, необхiдних для належного виконання обов'язкiв
члена наглядової ради; - членом наглядової ради не може бути
особа, яка є членом або залучена до роботи виконавчого органу,
наглядової ради, комiтету, або є радником основних
конкурентiв Компанiї; - кожен член наглядової ради повинен
мати можливiсть придiляти достатньо часу (не менше 20
вiдсоткiв усього свого робочого часу) роботi в наглядовiй радi

X
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У 2018 роцi наглядова рада Компанiї провела 17 засiдань, пiд час яких було прийнято рiшення з
бiльш нiж 130 питань порядку денного та розглянуто значну кiлькiсть питань, якi виносились
для обговорення. Найпоширенiшими питаннями, якi вносились на розгляд наглядової ради та її
Комiтетiв правлiнням були питання схвалення фiнансових планiв Компанiї та ключових
господарських товариств Групи Нафтогаз, питання нарощування видобутку природного газу,
кадровi питання, питання проведення внутрiшньої трансформацiї Групи Нафтогаз, питання
надання згоди на вчинення правочинiв на суми, якi перевищують пороговi значення, встановленi
в Статутi Компанiї, та питання забезпечення вiдокремлення дiяльностi з транспортування
природного газу i забезпечення лiквiдностi Компанiї та Групи Нафтогаз в цiлому. наглядова
рада придiляла суттєву увагу забезпеченню належного функцiонування Служби внутрiшнього
аудиту та Служби управлiння ризиками i в 2018 роцi затвердила низку ключових документiв,

полiтик та процедур з питань внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками в Групi Нафтогаз. У
процесi пiдготовки до рiчних загальних зборiв акцiонерiв за 2017 рiк наглядова рада схвалила
для погодження акцiонером нову редакцiю Статуту Компанiї, яку було запропоновано з метою
приведення положень Статуту Компанiї у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства та
вимог iмплементацiї системи внутрiшнього контролю Компанiї та Групи Нафтогаз, а також
запропонувала на затвердження рiчними зборами акцiонерiв Основнi напрями дiяльностi
публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" на
2018 рiк. Статути ключових господарських товариств Групи Нафтогаз, якi створенi у формi
акцiонерних товариств, було приведено у вiдповiднiсть з вимогами законодавства i затверджено
наглядовою радою та правлiнням Компанiї на початку другого кварталу 2018 року.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Коболєв Андрiй Володимирович - голова
правлiння;
Перелома Сергiй Вiталiйович - перший
заступник голови правлiння;
Коновець Сергiй Олександрович - заступник
голови правлiння;
Колбушкiн Юрiй Петрович - член правлiння;
Гавриленко Микола Миколайович - член
правлiння;
Прохоренко Олег Васильович - член
правлiння.

Функціональні обов'язки
Правлiння Компанiї є колегiальним
виконавчим органом Компанiї та дiє на
пiдставi Положення про нього.
Повноваження правлiння Компанiї
передбаченi Статутом Компанiї, що
знаходиться на офiцiйному веб-сайтi Компанiї
за посиланням:
http://www.naftogaz.com/files/official_document
s/Statut.pdf
Права та обов'язки членiв правлiння Компанiї
зазначенi в Положеннi про правлiння
Компанiї, що знаходиться на офiцiйному
веб-сайтi Компанiї за посиланням:
http://www.naftogaz.com/files/official_document
s/Polog-Pravlinnya.pdf.

Опис

Правлiння дiяло у складi голови правлiння,
першого заступника голови правлiння,
заступника голови правлiння та трьох членiв
правлiння. Комiтети у структурi правлiння не
створювались.
У 2018 роцi змiн у структурi правлiння не
вiдбувалось.
Протягом звiтного перiоду змiн у
персональному складi правлiння не
вiдбувалось. Жодних винагород або

компенсацiй у зв'язку зi звiльненням не
виплачувалось.
У 2018 роцi правлiнням Компанiї розглянуто
763 питання поточної дiяльностi, якi
вiдображенi в 731 протоколi засiдання
правлiння.
Найпоширенiшими питаннями, якi
розглядались на засiданнях правлiння, були
питання, що стосуються корпоративного
урядування Компанiї та Групи Нафтогаз;
схвалення фiнансових планiв господарських
товариств Групи Нафтогаз та дочiрнiх
пiдприємств Компанiї; управлiння
персоналом; реалiзацiї, балансування та
облiку газу; питання внутрiшньої
трансформацiї Компанiї; питання надання
згоди на вчинення правочинiв на суми, якi
перевищують пороговi значення; питання
грошових розрахункiв, фiнансово-економiчної
дiяльностi; питання вiдокремлення дiяльностi
з транспортування природного газу; iншi
питання поточної дiяльностi Компанiї.
Порядок прийняття рiшень правлiнням
Компанiї зазначений в Положеннi про
правлiння Компанiї, що знаходиться на
офiцiйному веб-сайтi Компанiї за
посиланням:
http://www.naftogaz.com/files/official_document
s/Polog-Pravlinnya.pdf
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
У рамках здійснення реформи корпоративного урядування в Компанії була створена та
почала функціонувати система внутрішнього контролю (далі також – СВК), що підтверджено
відповідним висновком незалежних консультантів (лист ТОВ "Ернст енд Янг" вх. № 1729/21-18
від 19.03.2018). У розробці СВК використано сучасні провідні міжнародні практики
нафтогазового сектору.
У рамках упровадження системи внутрішнього контролю в Компанії та на підприємствах
Групи Нафтогаз організовано такі функції як внутрішній аудит, управління ризиками,
комплаєнс, фінансовий контроль, утворено відповідні структурні підрозділи та затверджено
основні внутрішні документи, що регулюють відповідні питання. Серед іншого, затверджено
такі документи, як Політика про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз,
Антикорупційна програма Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/D01268024EED0C73C225812C0045C37E?OpenDoc
ument&Expand=5&),
Програма
запобігання
порушенням
вимог
законодавства
(Комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз та Кодекс корпоративної етики Національної

акціонерної
компанії
"Нафтогаз
України"
(http://www.naftogaz.com/files/HR/Naftogaz-Code-Ethics.pdf).
Система внутрішнього контролю побудована на основі трьох ліній захисту.
Операційний менеджмент Компанії та підприємств Групи Нафтогаз становить першу
лінію захисту, яка щоденно забезпечує виконання бізнес-процесів та контрольних процедур у
цих бізнес-процесах.
До другої лінії захисту входять Служба Комплаєнсу, Служба управління ризиками та
Служба фінансового контролера.
Служба комплаєнсу Групи Нафтогаз забезпечує розробку та впровадження в Групі
Нафтогаз єдиних стандартів корпоративної етики, протидії корупції, розроблення та
імплементацію програми запобігання порушенням вимог законодавства (Комплаєнс-програма)
та документів з питань комплаєнсу, а також контролює неухильне виконання та дотримання
вимог цих документів усіма працівниками Компанії та підприємств Групи Нафтогаз. Служба
комплаєнсу Групи Нафтогаз виявляє комплаєнс-ризики, у координації зі Службою управління
ризиками Групи Нафтогаз розробляє та впроваджує контрольні процедури для їх попередження
та реагування. Основними документами, що регулюють питання комплаєнсу, є Положення про
службу комплаєнсу Групи Нафтогаз, Програма запобігання порушенням вимог законодавства
(Комплаєнс-програма Групи Нафтогаз), Політика управління комплаєнс-ризиками, Порядок
функціонування лінії довіри тощо.
Діяльність Служби управління ризиками Групи Нафтогаз регламентується Програмою з
управління ризиками Групи Нафтогаз, Методикою управління ризиками Групи Нафтогаз та
Регламентом взаємодії в рамках Групи Нафтогаз при управління ризиками. Ці документи були
розроблені із врахуванням найкращих світових практик у сфері управління ризиками, у тому
числі положень міжнародних стандартів (ISO/IEC 31010:2009 Управління ризиками – Методи
оцінки ризику, ISO 31000:2009 Управління ризиками – Принципи та керівні вказівки).
Протягом 2018 року було також розроблено та затверджено низку внутрішніх документів,
що визначають порядок управління специфічними ризиками, а саме Методику та Регламент
управління фінансовими ризиками, Регламент управління податковими ризиками Групи
Нафтогаз, Політику управління ризиками інформаційної безпеки Національної акціонерної
компанії “Нафтогаз України”, Декларацію готовності до ризику (Risk Appetite Statement) Групи
Нафтогаз. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” стала першою з державних
компаній України, що розробила та затвердила Декларацію готовності до ризику.
Служба фінансового контролю Групи Нафтогаз – це структурний підрозділ Компанії,
який забезпечує створення та підтримку бази формалізованих бізнес-процесів у рамках Групи
Нафтогаз, встановлення контрольних процедур з метою ефективного управління ризиками рівня
бізнес-процесів Групи Нафтогаз, запобігання збиткам Компанії, підприємств Групи Нафтогаз та
Групи Нафтогаз у цілому; здійснює моніторинг ефективності бізнес-процесів та контрольних
процедур у рамках Групи Нафтогаз; здійснює моніторинг процесу управління ефективністю
діяльності та контроль за досягненням показників діяльності та управлінської ефективності
після впровадження відповідних процесів. Діяльність служби фінансового контролера
регулюється відповідно до Положення про фінансового контролера, Положення про Службу
фінансового контролю Групи Нафтогаз, Тимчасового регламенту здійснення контролю за
господарськими операціями в рамках Групи Нафтогаз, а також Методики здійснення контролю
господарських операцій.
Служба внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз становить третю лінію захисту, основною метою
діяльності якої є надання наглядовій раді та правлінню Компанії незалежної та об’єктивної
інформації, призначеної для ефективної реалізації їх повноважень з метою досягнення
поставлених цілей та завдань Групи Нафтогаз. Наглядова рада Компанії затвердила основні
документи Служби внутрішнього аудиту, зокрема Положення про Службу внутрішнього аудиту
Групи Нафтогаз, Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз. Служба
внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз здійснює оцінку і сприяє підвищенню ефективності СВК.

З цією метою наглядовою радою Компанії було затверджено Програму забезпечення та
підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
так
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
У Компанiї прийнято низку iнших документiв, якi регулюють
питання дiяльностi органiв управлiння та iнших органiв, якi
Інше (запишіть)
входять до системи внутрiшнього контролю. Основнi з таких
документiв описанi у вiдповiдних роздiлах цього Звiту вище

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ Документи
Інформаці
ної комісії надаються
Копії
я
з цінних
для
докумен розміщуєт
Інформація
паперів та ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
фондового
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
ринку про безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
ринок
ньо в
запит
торінці
зборах
цінних
акціонерно акціонер акціонерн
паперів
му
а
ого
або через
товаристві
товариства
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації

від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

ні

так

так

так

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
Інше
(зазначити)

X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Держава Україна в особi суб'єкта
управлiння об'єктами державної
власностi Кабiнету Мiнiстрiв
України

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
00031101

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Вiдсутнi будь-якi обмеження прав
участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах,
оскiльки повноваження загальних
зборiв акцiонерiв Компанiї здiйснює
Кабiнет Мiнiстрiв України.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Порядок призначення та звiльнення членiв наглядової ради та членiв правлiння визначений

чинним законодавством та зазначений у Положеннi про наглядову раду Компанiї (доступне за
посиланням http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Polog-NR.pdf), голови та членiв
правлiння Компанiї - у Положеннi про правлiння Компанiї (доступне за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Polog-Pravlinnya.pdf), а також Статутi Компанiї
(доступний за посиланням http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut.pdf), якi
затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.2016 № 1044 "Питання
публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", та
знаходяться у вiльному доступi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження голови та членiв наглядової ради, голови та членiв правлiння передбаченi
чинним законодавством, а також визначенi в Статутi Компанiї, який розмiщено на офiцiйному
веб-сайтi Компанiї за посиланням: http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut.pdf.
Повноваження членiв наглядової ради також визначенi в Положеннi про наглядову раду
(доступне за посиланням http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Polog-NR.pdf) та
iндивiдуальних цивiльно-правових договорах, укладених з членами Наглядової ради,
затверджених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 р. № 21-р "Деякi
питання укладення цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради публiчного
акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
Повноваження членiв правлiння визначенi в Положеннi про правлiння (доступне за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Polog-Pravlinnya.pdf) та iндивiдуальних трудових
контрактах, укладених з членами правлiння вiдповiдно до стандартних умов, затверджених
наглядовою радою.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з рiчної iнформацiї емiтента, яка також включає звiт про корпоративне управлiння,
але не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є
ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими
пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту
аудитора, ми доходимовисновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було
включити до звiту.
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Держава Україна в особi
суб'єкта управлiння об'єктами
державної власностi - Кабiнет
Мiнiстрiв України

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
00031101

Місцезнаходження
01008, Україна,
Печерський р-н р-н,
м. Київ, вул. Михайла
Грушевського,
будинок 12/2

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

190 150 481

100

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

190 150 481

100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

190 150 481

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
190 150 481

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

190 150 481

1 000,00

Примітки:

Права та обов'язки
Засновником та єдиним акцiонером Компанiї є
держава. Функцiї з управлiння корпоративними
правами держави у статутному капiталi Компанiї
здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України.
Права та обов'язки акцiонера зазначенi в Статутi
Компанiї, який розмiщено за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/official_documents/Statut-2
019.pdf

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Акцiї Компанiї не включенi до
бiржового реєстру, не знаходяться в
лiстингу. Публiчна пропозицiя
вiдсутня

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
15.12.2015

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
149/1/2015

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000126700 Акція проста Бездокумент
1 000
190 150 4 190 150 481
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
81
000
фондового ринку
рна іменна
Вiдповiдно до п. 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.1998 № 747 "Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз
України" 100 вiдсоткiв акцiй Компанiї, якi випускаються на величину її статутного фонду, залишаються у державнiй власностi до прийняття в
установленому порядку рiшення про їх продаж.
При цьому Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають
приватизацiї" вiд 12.07.2001 № 2657-III Нацiональну акцiонерну компанiю "Нафтогаз України", вiднесено до перелiку об'єктiв, якi не
пiдлягають приватизацiї.
У зв'язку з цим акцiї Компанiї не включенi до бiржового реєстру жодної з фондових бiрж, торгiвля акцiями Компанiї не здiйснюється

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0

0

0

0

У звітному періоді
за простими
акціями
29 497 614 00
0
155,13
29 497 614 00
0
27.04.2018

за
привілейова
ними
акціями
0
0
0

08.05.2018
До
державного
бюджету

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
22.12.2018,
Дата (дати) перерахування/
29 497 614 00
відправлення дивідендів
0
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.04.2018 № 384-р
Опис
затверджено розподiл чистого прибутку Компанiї за 2017 рiк та розмiр рiчних
дивiдендiв, а саме:
30 % чистого прибутку в розмiрi 11 799 045,6 тис. гривень - на виплату дивiдендiв
до державного бюджету;
45 % чистого прибутку в розмiрi 17 698 568,4 тис. гривень - залишити
нерозподiленими до прийняття окремого рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України до
14 серпня 2018 року.
На виконання цього рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з вимогами
законодавства Компанiя перерахувала до Державного бюджету України
дивiденди в розмiрi 30 % чистого прибутку у сумi 11 799 045,6 тис. гривень до 30
червня 2018 року.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 8
травня 2018 року.
Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2018 № 535-р
вирiшено спрямувати 45 % чистого прибутку Компанiї в розмiрi
17 698 568,4 тис. гривень на виплату дивiдендiв до державного бюджету та
сплачено Компанiєю за таким графiком:

не пiзнiше 31 липня 2018р. - 500 000 тис. гривень;
не пiзнiше 31 серпня 2018р. - 500 000 тис. гривень;
не пiзнiше 30 вересня 2018р. - 500 000 тис. гривень;
не пiзнiше 30 листопада 2018р. - 8 099 284,2 тис. гривень;
не пiзнiше 25 грудня 2018р. - 8 099 284,2 тис. гривень.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 15
серпня 2018 року

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
589 099
568 113
526 386
493 569
622
361
0
0
0
0
62 091
74 183
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
969
5 361
385
4 573
0
0
0
0
0
0
584
788
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
590 068
573 474
526 771
498 142
622
361
0
0
0
0
62 675
74 971
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
589 099
568 113
969
5 361
590 068
573 474
На балансi Компанiї рахуються будiвлi, споруди, машини, обладнання
та iншi основнi засоби, якi використовуються для основних видiв
дiяльностi згiдно зi статутом Компанiї.
Бiльшiсть основних засобiв передано до статутного фонду Компанiї
державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з постановою вiд
25.05.1998 № 747 зi змiнами та доповненнями. Протягом перiоду
переоцiнка основних засобiв не проводилась.
Граничнi строки корисного використання основних засобiв за групами:
будiвлi та споруди 10-80 рокiв, машини та обладнання - 5-35 рокiв, iншi основнi засоби 5-50 рокiв.
Основнi засоби не перебувають у заставi. Ступiнь зносу визначається
по кожному основному засобу окремо

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
398 684 336
431 528 024
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
190 150 481
190 150 481
Скоригований статутний капітал
0
0
(тис.грн)
Вiдповiдно до п. 2 ст. 14 роздiлу III Закону України вiд 17.09.2008 № 514-VI "Про
Опис

акцiонернi товариства" власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця
мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими
особами.
Показник чистих активiв НАК "Нафтогаз України" характеризує обсяг iнвестицiй
акцiонерiв Компанiї та їх вид, а саме:
- статутний капiтал;
- додатковi внески до статутного капiталу;
- резервний капiтал;
- прибуток, що не був вилучений акцiонерами
Висновок

Вартiсть чистих активiв НАК "Нафтогаз України" є бiльшою вiд розмiру статутного
капiталу Компанiї. Вартiсть чистих активiв Компанiї та розмiр статутного капiталу
вiдповiдають вимогам законодавства

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Комерцiйна таємниця вiдповiдно до
п. 6.1. наказу Компанiї вiд 20.06.2017
№ 202
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
ВАТ "Черкасигаз"
ДП "Закордоннафтогаз"
ДП "Нафтогаз-Енергосервiс"
ДК "Газ України"
ТОВ "Нафтогаз Цифровi Технологiї"
ДП "Укравтогаз"
ДП "Вуглесинтезгаз України"
ДП "Нафтогазобслуговування"
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
48 722 499

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

48 722 499

0

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

3 334 090

X

X

25.05.2007
26.02.2016
21.12.2017
25.01.2011
21.06.2018
06.07.2011
03.07.2015
18.10.2005

14 552
458 507
2 741
1 595 000
406 200
813 240
36 850
7 000

X
X
X
X
X
X
X
X

X

2 530 011

X

X

X

0

X

X

X

41 754 738

X

X

Дата
виникнення
X

Дата
погашення
X

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X
96 341 338
X
X
Вiдповiдно до п. 6.1. Перелiку вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю Нацiональної акцiонерної компанiї
"Нафтогаз України" та конфiденцiйну iнформацiю щодо
персональних даних її спiвробiтникiв, затвердженого наказом
Компанiї вiд 20.06.2017 № 202, деталiзована iнформацiя про
стан боргових зобов'язань належить до вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю. Вiдповiдно до наказу
Компанiї вiд 02.12.10 № 576 iнформацiя з обмеженим
доступом, яка належить Нацiональнiй акцiонернiй компанiї
"Нафтогаз України", у тому числi комерцiйна таємниця,
пiдлягає захисту та не може вiльно поширюватися

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Реалiзацiя
газу
Послуги з
транзиту газу

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
0
0

4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

0

0

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
21621 млн.куб.м
158503292
68,5
86776 млн.куб.м

72347411

31,3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Природний газ

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
76,6

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Державний ощадний банк України"
Публічне акціонерне товариство
00032129
01001, Україна, м. Київ, вул.
Госпiтальна, 12-г
АГ № 579803
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
09.08.2011
(044) 426-43-86
(044) 426-43-86
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi
України вiд 06.07.11 №258 зберiгачем,
у якого публiчним акцiонерним
товариством "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України" будуть
вiдкритi рахунки в цiнних паперах
власникам акцiй, обрано Публiчне
акцiонерне товариство "Державний
ощадний банк України" (код ЄДРПОУ:
00032129) та затверджено умови
договору, що укладатиметься з ним.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна,
7-Г
АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
25.05.2011
(044) 279-65-40
(044) 279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства
енергетики та вугiльної промисловостi
України
вiд
06.07.11
№258

депозитарiєм, який буде обслуговувати
випуск акцiй публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України", обрано
Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
(код
ЄДРПОУ:
30370711)
та
затверджено умови договору, що
укладатиметься з ним.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез
Компанi"
Приватне акціонерне товариство
25642478
01033, Україна, м. Київ, вул.
Жилянська, 48, 50а
№ 1973
Аудиторська палата України
23.06.2001
(044) 490-90-00
(044) 490-90-01
Аудиторськi послуги
Аудит окремої фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2017 року,
проведено ПрАТ "Делойт енд Туш
ЮСК"
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "КОНКОРД
КЕПIТАЛ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
39018979
01001, Україна, м. Київ, вул.
Мечникова, 2
Серiя АЕ № 286925
НКЦПФР
02.07.2014
(044) 391-55-75
(044) 354-18-95
Брокерська дiяльнiсть
Послуги щодо купiвлi, продажу цiнних
паперiв; здiйснення iнших операцiй з
цiнними
паперами
або
iншими
фiнансовими iнструментами

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйний
Капiтал Україна"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35649564
01030, Україна, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького, 19-21
Серiя АЕ № 263018
НКЦПФР
11.04.2013
(044) 220-01-20
(044) 220-16-25
Брокерська дiяльнiсть
Надання послуг з укладення правочинiв
з купiвлi, продажу та/або мiни цiнних
паперiв
або
iнших
фiнансових
iнструментiв
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03680, Україна, м. Київ, вул.
Антоновича, 51, офiс 1206
№ DR/00001/APA, №DR/
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 498-38-15/16
(044) 287-56-73
Регулювання та сприяння ефективному
веденню економiчної дiяльностi
Надання iнформацiйних послуг на
фондовому ринку щодо оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасникiв фондового ринку, подання
звiтностi та/або адмiнiстративних даних
до НКЦПФР

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

3
4
5
6
7
8

Приватне акцiонерне товариство
"Делойт енд Туш Юкрейнiан
Сервiсез Компанi"
25642478
вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ,
01033, Україна
№ 1973
номер: АПУ №335/4, дата:
22.12.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Операцiйне середовище
Ми звертаємо вашу увагу на
Примiтку 2 до цiєї окремої
фiнансової звiтностi, у якiй йдеться
про
те, що вплив економiчної кризи та
полiтичної нестабiльностi, якi
тривають в Українi, а також
їхнє остаточне врегулювання,
неможливо передбачити з
достатньою вiрогiднiстю, i вони
можуть
негативно вплинути на економiку
України та операцiйну дiяльнiсть
Компанiї. Нашу думку не
було модифiковано щодо цього
питання.
Спiрнi питання з АТ "Газпром"
Ми також звертаємо вашу увагу на
Примiтку 21 до окремої фiнансової
звiтностi, у якiй йдеться
про суттєву невизначенiсть щодо
остаточного врегулювання
Арбiтражного процесу мiж
Компанiєю та АТ "Газпром". Нашу
думку не було модифiковано щодо
цього питання.

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

номер: 14/4780/17, дата: 22.12.2017
дата початку: 25.01.2019, дата
закінчення: 15.04.2019
15.04.2019
2 507 760,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Аудиторський звiт розмiщено на офiцiйному веб-сайтi Компанiї за посиланням
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/2018-Naftogaz-separate-financial-statements-UKR-with-AR.pd
f.
Розмiр файлу: 1927665. Контрольна сума файлу: F4A9A06C

XVI. Твердження щодо річної інформації
Правлiння НАК "Нафтогаз України" пiдтверджує, що, наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що
вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки. Достовiрнiсть та об'єктивнiсть iнформацiї про стан
активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки юридичних осiб, фiнансова звiтнiсть яких
включається до консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї, пiдтверджена аудиторським
висновком ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".
Також правлiння Компанiї пiдтверджує, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, стан Компанiї, опис
основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Компанiя у своїй господарськiй
дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

1
22.12.2017
03.03.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
12.01.2018
05.03.2018

03.03.2018

05.03.2018

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на

03.03.2018

05.03.2018

05.03.2018

06.03.2018

25.04.2018
14.06.2018

23.06.2018
19.06.2018

26.07.2018
31.10.2018

31.07.2018
15.11.2018

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

