VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Ринок України на 80% заповнений нафтопродуктами з Росії, Білорусі, Казахстану, які за рахунок доступу
до більш дешевої сировини і надалі продовжують нарощувати свою присутність . Українським
нафтопереробним підприємствам нафта поступає по світових цінах та з повним об’ємом мита, в зв’язку з
чим нафтопереробка стає нерентабельною та економічно недоцільною.
В таких складних умовах в 2018 році, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не працювало взагалі. Тому, Товариство
не може, враховуючи поточні економічні реалії, спрогнозувати напрямки діяльності в 2019 році.
В той же час, вважаємо надалі за доцільне звертатись з відповідними пропозиціями до нового Кабінету
Міністрів України щодо впровадження ряду стимулюючих факторів, спрямованих на виправлення
ситуації та запровадження ряду стимулюючих факторів для галузі в цілому, основними з яких є:
-введення мита на імпорт нафтопродуктів;
-відміна ПДВ при ввезені нафтової сировини для нафтопереробних підприємств;
-відміна ПДВ на обладнання яке завозиться на територію України для модернізації вітчизняних НПЗ;
-на час модернізації вітчизняних НПЗ продовжити дію вітчизняних стандартів ДСТУ 3868-99 та ДСТУ
4063-2001.
2. Інформація про розвиток емітента
У 2018 році основну виробничу діяльність Товариство не здійснювало у зв'язку з нерентабельністю
переробки нафти. Основними видами діяльності, які проводило Товариство, було надання послуг по
транспортно-експедиційному обслуговуванню перевезення вантажів, послуг по зберіганню, надання в
оренду вагоно-цистерн та інші.
Крім цього, основним видом продукції, яку виробляло та реалізовувало Товариство у звітному 2018 році
була теплова та електрична енергія. За результатами 2018 року Товариство виробило та реалізувало
електроенергії в кількості 9 369 966 кВт на суму 19 909 780,40 грн. В порівнянні з 2017 роком у 2018 році
реалізовано на 1 287 813 кВт більше електроенергії. Це свідчить про наявність тенденції збільшення
обсягу реалізації електроенергії. Також у 2018 році реалізовано 615 Гкал відбірного пару на суму 249
616,20 грн, що в порівнянні з 2017 роком реалізація збільшилась на 145 Гкал.
В той же час, вжиті заходи керівництвом забезпечили своєчасну та стабільну виплату заробітної плати
працівникам, та забезпечити розрахунки з контрагентами, проводилась постійна робота по зменшенню
негативного впливу діяльності Товариства на стан навколишнього природного середовища.
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
б/д
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Існують різні шляхи (методи) фінансування ризику, що формують фінансові варіанти ризик-плану, які є
враховані в параметрах фінансового планування ризикової господарської діяльності підприємства. Перш
за все, це витрати: організаційно-управлінські – на заходи щодо підвищення безпеки; на компенсацію
збитків; на виплату страхової премії тощо. Це також резервні фонди самострахування, які формуються з
власних коштів підприємства і які утворюють бюджет компенсаційних виплат із самострахування в
структурі фінансового планування.
Усе це в сукупності утворює спільну структуру ризик-плану, який поділяється на ризик-плани:
превентивних заходів, самострахування, страхування, боргового фінансування компенсації очікуваних
збитків, що сталися, державного неборгового (субсидування) фінансування компенсації збитків.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
б/д
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління в Товаристві станом на 31 грудня 2019 року не прийнятий
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кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
б/д
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Закон України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління України, затверджені
рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інші документи, у яких викладені найкращі
стандарти корпоративного управління.
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
З метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої
практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством,
встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення
конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку
інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства",
Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014
року № 955 та інших документів, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління, на
Загальних зборах акціонерів у 2019 році буде розглядатись питання про прийняття Кодексу
корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

16.04.2018

Кворум зборів, %

99,2355

Опис: Рішення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" 10.04.2018 р. прийнято
Наглядовою радою ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо
виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 17 році. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльност2017 році. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в
2017році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 17 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017
році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 28 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності
Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з
обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із
скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
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18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
По пунктах порядку денного пропозиції вносив представник акціонерів, Голова Загальних зборів акціонерів
Загорулько А.О..
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Для роз’яснення щодо порядку голосування,
проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань
порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким ПАТ "НПК –
ГАЛИЧИНА" укладено Договір. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних
зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
З 2-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити наступний регламент проведення
загальних зборів: -час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
-час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
-час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
-для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх
уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства,
Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з
питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
-усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання
слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних
зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду
відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його
представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
-голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням
бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою
радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
-бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за
результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки
засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
-обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами
лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства.
-бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого
зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого
представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох
аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив
більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у
бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
-в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення
(пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із
декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома
проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із
запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ",
оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення
(пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з
декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право
проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома
проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
-бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
-бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у
встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
-допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на
підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю
голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один
голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже
проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
-особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними
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особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
-у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"
перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах.
-загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови,
що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
-в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання
рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без
винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання
на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних
зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань,
знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду
без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання
порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
-з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства
керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

З 3-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Роботу Правління ПАТ "НПК –
ГАЛИЧИНА" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і
положенням його установчих документів. Звіт Правління ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" про підсумки фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

З 4-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Роботу Наглядової ради ПАТ "НПК –
ГАЛИЧИНА" в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і
положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" за 2017 рік затвердити.
З 5-го питання - загальні збори акціонерів постановили: Роботу Ревізійної комісії ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2017
році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його
установчих документів. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" про результати фінансовогосподарської діяльності ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" в 2017 році затвердити.
З 6-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити річну фінансову звітність
(річний звіт та баланс) ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" за 2017 рік.
З 7-го питання порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Прийняти до відома, що за підсумками
роботи в 2017 році ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 102 233 тис.
грн. Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати
дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи
Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
По 8-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановивли: Основні напрями діяльності ПАТ "НПК –
ГАЛИЧИНА" на 2018 рік затвердити.
По 9-12 питаннях порядку денного загальні збори акціонерів рішення не прийняли.
По 13-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Припинити повноваження діючих Голови
та членів Наглядової ради Товариства. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати
припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
По 14-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Обрати членами Наглядової ради
Товариства: Петров Євген Володимирович, Дорош Ганна Анатоліївна, Копіна Олена Михайлівна, Пономаренко Олег
Григорович, Агафонов Олексій Павлович.
По 15-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Затвердити умови цивільно-правових
договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства
порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами
Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за
цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
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По 16-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів рішення не прийняли.
По 17-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Припинити повноваження діючих Голови
та членів Ревізійної комісії Товариства. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
вважати припиненими з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
По 18-му питанню порядку денного загальні збори акціонерів постановили: Обрати членами Ревізійної комісії
Товариства: Борисенко Ігор Вікторович, Хапатько Сергій Георгійович, Зелінська Вероніка Анатоліївна.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити) д/н

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 відсотками
X
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
Інше (зазначити) д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
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Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

д/н

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням
загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу
товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства та
«Положенням про Наглядову раду» товариства. Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються
Загальними зборами строком на 3 роки.
Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
Правління діє від імені товариства у межах встановлених Статутом та чинним в Україні законодавством.
Правління складається з 5 членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою
строком на 5 років. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом
поточною діяльністю товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та
Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх
рішень.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
0
5
0

Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів
Членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так

Ні
X
X
X

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити) д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові
Петров Євген Володимирович

2018 р.

© SMA

Посада
Голова Наглядової ради

00152388

Незалежний член
Так
Ні
X

Опис:
Дорош Ганна Анатоліївна

Член Наглядової ради

X

Опис:
Копіна Олена Михайлівна

Член Наглядової ради

X

Опис:
Пономаренко Олег Григорович

Член Наглядової ради

X

Опис:
Агафонов Олексій Павлович

Член Наглядової ради

X

Опис:
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X

X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) 16.04.2018 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження членів наглядової ради
Товариства, та призначили членів наглядової ради. Двоє осіб були членами наглядової ради і в
попередні три роки до вищеназваних загальних зборів акціонерів.
Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н
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Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
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 (зазначити) д/н

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Правління складається з 5 членів (в тому числі Голова
Правління), які обираються Наглядовою радою
Товариства строком на 5 років. Членом Правління
може бути будь-яка фізична особа, яка має повну
цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи
Ревізійної комісії цього Товариства. Роботою
Правління керує Голова Правління, який обирається
Наглядовою радою Товариства.
Станом на 31 грудня 2018р. до складу Правління
входять: Голова Правління - Барадний Богдан
Стефанович, член Правління - Жуковська Олена
Генадіївна, член Правління - Пудлик Галина
Михайлівна

Правління Товариства в межах своєї компетенції:
•здійснює керівництво господарською діяльністю
Товариства;
•виконує покладені на Правління рішення Загальних
зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори
Товариства;
•здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних
зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції,
визначені Положенням „Про Правління”;
•планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
•готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення
про філії, представництва;
•виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо
призначення керівників дочірніх підприємств;
•дає пропозиції з розподілу і використання прибутку,
визначення розмірів фондів, які створюються Товариством
відповідно до чинного законодавства України, розміру і
форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд
Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
•приймає рішення про вступ до складу інших
господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження
Наглядовій раді;
•приймає рішення про придбання часток (акцій,
корпоративних прав) в статутних капіталах інших
господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій,
корпоративних прав), що належать Товариству в статутних
капіталах інших господарюючих суб’єктів та передає його на
затвердження Наглядовій раді;
•надає звіти про діяльність Правління на вимогу
Наглядової ради Товариства;
•приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в
тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та
нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не
перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
•приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в
тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та
нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитів, тощо), та обов’язково отримує
попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів,
якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений
Наглядовою радою;
•розробляє поточні фінансові звіти;
•організовує матеріально-технічне забезпечення
господарської та іншої діяльності Товариства;
•організовує збут продукції;
•організовує фінансово-економічну роботу, облік і
звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
•організовує зовнішньоекономічну діяльність;
•затверджує, за погодженням з Наглядовою радою,
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організаційну структуру Товариства;
•організовує облік кадрів;
•організовує роботу дочірніх підприємств, філій,
представництв та структурних одиниць;
•організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
•організовує соціально-побутове обслуговування
працівників Товариства;
•організовує архів Товариства, забезпечує роботу
канцелярії;
•взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з
споживачами продукції Товариства;
•контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
•контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
•делегує частину повноважень керівникам, філій,
представництв і структурних одиниць Товариства.
Опис: д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну
комісію
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
2
останніх трьох років? __________
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?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
так
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
так
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

так
ні

ні
ні

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)
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так

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)
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
д/н

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація про діяльність
Інформація
Документи
Копії
Інформація
акціонерного товариства
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих Національної
в акціонерному акціонера
сторінці
комісії з цінних
товаристві
акціонерного
паперів та фондового
товариства
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
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

ні

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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
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Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) д/н

Ні
X
X

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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
До посадових осіб емітента відносяться голова та члени Правління, які обираються Наглядовою радою
строком на 5 років, та з якими укладається контракт. Припинення повноважень членів Правління
здійснюється за рішенням Наглядової ради незалежно від причин такого припинення. З припиненням
повноважень члена Правління, одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
9) Повноваження посадових осіб емітента
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною
діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та
Наглядової ради.
Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не
відносяться до їх виключної компетенції. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує
проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії
Товариства.
Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні
Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а
також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує
Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.
Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. Голова
Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства
України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
•керує поточними справами Товариства;
•скликає засідання Правління;
•головує на засіданнях Правління;
•організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
•організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
•затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
•представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
•забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного
законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
•організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед
державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки,
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вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
•організує збереження майна Товариства і його належне використання;
•організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
•розробляє умови колективної угоди (договору);
•виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством,
Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із Звіту
про управління та Річної інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності та
нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми дійшли висновку, що на іншу інформацію можуть мати вплив суми та інші елементи з тих самих
причин, які описані вище в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту.
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