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1.1. Звернення Голови правління Компанії
Шановні колеги та партнери!
Ми гідно впоралися із викликами та труднощами 2020-го року. Криза, викликана
пандемією, відобразилася на роботі усієї галузі, але нам вдалося не лише пройти
випробування, а й покращити фінансовий результат Компанії.
ПрАТ «НАК «Надра України» завершило рік із прибутком, що на 38% перевищує
показник попереднього року. Ми перерахували у бюджет України понад 134 млн грн
податків та обов’язкових платежів, - на 35% більше, ніж минулоріч. Повністю погасили
багаторічну заборгованість дочірніх підприємств перед Пенсійним фондом України по
єдиному соціальному внеску, та змогли, всупереч складним фінансовим умовам , не
накопичувати боргів з оплати праці.
Нашими пріоритетами лишаються ефективне управління підприємствами галузі
геології і розвідки надр, розвиток національної мінерально-сировинної бази та
зміцнення енергетичної незалежності держави.
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Саме у співпраці із Державною службою геології та надр України ми розпочали підготовку до
створення Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу. Цей проект
має стратегічне значення для України, його реалізація стане першою сходинкою до
формування єдиної вертикально-інтегрованої та загальнодоступної системи по роботі з
первинною геологічною інформацією.
За підтримки Уряду вдалося зрушити з місця заморожений протягом кількох років проект
Юзівської.
Це матиме позитивний ефект у багатьох напрямках: створить додаткові робочі місця, ініціює
надходження до державного і місцевих бюджетів, стимулюватиме розвиток прилеглих
територій. Але найголовніше — сприятиме розвитку мінерально-сировинної бази та
збільшенню видобування вуглеводнів в Україні.
Ми цінуємо чисте і прозоре партнерство та відкриті до співпраці. Готові запропонувати
інвесторам низку перспективних проектів, серед яких — можливість приєднатися до
учасника УРП по Олеській нафтогазовій ділянці, інвестувати в інші ділянки, спецдозволами
на які володіє ПрАТ “НАК”Надра України” або його дочірні підприємства.
З повагою,
Голова правління ПрАТ “НАК ”Надра України”
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ІІ. Про Компанію
ПрАТ “НАК “Надра України ” - це:
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професійна компанія, що реалізує інтереси
держави та здійснює інвестиційні проекти у
геологорозвідувальній галузі
на території України.
досвідчені фахівці у різних напрямках:
геологи, технологи по бурінню, геофізики,
хіміки, які регулярно проходять наукові
тренінги та стажування.
високотехнологічне обладнання та лабораторії.
досвід відкриття 1864 родовищ мінеральної
сировини, з них 353 родовища нафти та газу.
понад 10000 пробурених глибоких
нафтогазових свердловин.
досягнутий приріст понад 2,9 млрд т
умовного палива.
понад 7600 науково-тематичних робіт,
що стали основою для відкриття родовищ
вуглеводнів.

ПРИНЦИПИ, якими керується Компанія
ПАТРІОТИЗМ. ПрАТ НАК Надра України працює заради інтересів
держави та робить внесок у її розвиток як у внутрішньополітичному
житті, так і на міжнародній арені, та спрямовує свою діяльність
на забезпечення енергонезалежності країни.
РІШУЧІСТЬ. ПрАТ “НАК ”Надра України” переконано, що тільки
рішучість та вміння діяти на випередження є тим самим ключем,
який відчинить всі зачинені двері та забезпечить досягнення успіху.
ВІДКРИТІСТЬ. ПрАТ “НАК ”Надра України” переконано,
що лише чесна і відкрита праця забезпечить довіру суспільства.
СУМЛІННІСТЬ. ПрАТ “НАК ”Надра України” вірить, що кожен член
нашої команди відчуває відповідальність за кінцевий результат,
що тільки сумлінна праця може принести успіх як Компанії
так і країні в цілому.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ. ПрАТ “НАК ”Надра України” переконано,
що справедливість є рушійною силою у підвищенні ефективності
як індивідуальних показників окремого працівника, так і Компанії
в цілому.
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2.1.2. Організаційна структура Компанії
Компанія була заснована в 2000 році відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 р. №
802/2000 та постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. №1128, шляхом передачі до статутного
капіталу Компанії майна 12 державних геологічних підприємств, з наступним їх перетворенням в дочірні
підприємства Компанії, з метою задоволення пріоритетних державних потреб у мінеральних ресурсах, а також
стимулювання інвестицій в їх розвиток.
Засновник Компанії – Кабінет Міністрів України. 100% акцій Компанії закріплено в державній власності.
Акціонером компанії є Державна служба геології та надр України
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Дочірні підприємства
Станом на 31.12.2020 р. до складу Компанії входили наступні дочірні
підприємства:
ДП” “ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ” (ЄДРПОУ 01431535);
ДП НАК “Надра України” “КРИМГЕОЛОГІЯ” (ЄДРПОУ 01432055);
ДП НАК “Надра України” “ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ” (ЄДРПОУ 01431630);
ДП”УКРНАУКАГЕОЦЕНТР” (ЄДРПОУ 01432552);
ДП “ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ” (ЄДРПОУ 01432606);
ДП “ЦЕНТРУКРГЕОЛОГІЯ” (ЄДРПОУ 01432478);
ДП НАК “Надра України” “НАДРАРЕСУРС” (ЄДРПОУ 33307841).
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Активні дочірні підприємства

ДП "Центрукргеологія“
ДП "Чернігівнафтогазгеологія“
ДП "Західукргеологія“
ДП "Укрнаукагеоцентр"

8

nadraukrayny.com.ua

Дочірні підприємства, контроль над якими втрачено
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№ З/П

ПІДПРИЄМСТВО

РІШЕННЯ СУДУ

1

ДП НАК «Надра України»
«КРИМГЕОЛОГІЯ»

Рішення Господарського суду
Автономної республіки Крим
від 25.12.2012 р. у справі № 5002-4/2483.2-2010

2

ДП НАК «Надра України»
«ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ»

Рішення Господарського суду
Полтавської області
від 18.07.2013 р. у справі № 18/117
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2.1.3. Стратегія
та цілі

Пріоритетні напрямки робіт
Геолого-економічне обґрунтування перспективних напрямків
геологорозвідувальних робіт;
Комплекс геологорозвідувальних робіт – від складання проектної
геолого-технічної документації, геологічного супроводу пошуковорозвідувального буріння до геолого-економічної оцінки площ і родовищ;
Геолого-економічна оцінка площі родовищ вуглеводнів, у т.ч. за
міжнародними стандартами PRMS, із захистом звітів в ДКЗ України;
Лабораторні дослідження кернового матеріалу з моделюванням
пластових умов;
Комплекс сучасних лабораторних досліджень пластових флюїдів
(нафти, конденсату,газу та інших флюїдів);
Газодинамічні і спеціальні газоконденсатні дослідження свердловин,
PVT-дослідження;
Проектування, облаштування свердловин, родовищ та іншої
інфраструктури нафтогазового комплексу;
Екологічний моніторинг стану довкілля;
Розробка звітів з оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Основні задачі Компанії

Розвиток мінерально-сировинної бази України як основи національної
економіки;
Виконання інвестиційних проектів з розвідки і видобутку корисних
копалин;
Геологічні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні
та еколого-геологічні дослідження
геологічного середовища з метою забезпечення
охорони навколишнього середовища.
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Наша місія:

“Мобілізація напрацьованого та пошук нового заради майбутнього”
Оптимізація фінансових та виробничих активів підприємства.
Науковий супровід геологорозвідувальних і
видобувних робіт,що є суттєвим джерелом надходжень
податків до державного бюджету, засобом збереження
джерел фінансування та збільшення робочих місць для
кваліфікованих фахівців.

Залучення коштів, як міжнародних фінансових компаній нерезидентів
так і інвестиційних коштів від резидентів, під розробку нафтогазоносних
надр (Красноїльська, Жадовська, Сторожинецька, Олеська ділянки) у
обсягах близько 100 млн. дол. США.

Відновлення ліквідованих та законсервованих
свердловин:
50 свердловин;
150 млн.м³ газу на рік;
10 тис.т. конденсату на рік.
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2.1.4. Сфера
діяльності

Основні напрямки робіт
проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на тверді
корисні копалини і підземні води, починаючи зі складання проектнокошторисної документації, пошуків та розвідки, закінчуючи складанням
геолого-економічної оцінки родовищ із захистом її в Державній комісії
України по запасах корисних копалин (ДКЗ України);
проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на нафту
і газ, починаючи зі складання проектно-кошторисної документації, пошуків
та розвідки, закінчуючи складанням геолого-економічної оцінки родовищ з
захистом її в ДКЗ України і підготовкою об’єктів до промислової розробки;
виконання супроводу геологорозвідувальних робіт, включаючи аналіз
та узагальнення сейсморозвідувальних та промислово-геофізичних
досліджень, лабораторне вивчення кернового матеріалу та пластових
флюїдів з моделюванням геологічної будови площ та родовищ;
технологічні дослідження основних і супутніх корисних копалин
з розробкою схем збагачення мінеральної сировини;
геолого-економічна оцінка техногенних родовищ і можливостей вилучення
з них корисних компонентів;
гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження;
дослідження та прогнозування розвитку небезпечних геологічних процесів
(зсуви, карст,підтоплення, інше) з метою розробки схеми інженерного
захисту території, споруд і комунікацій.

Партнери
ПрАТ “НАК “Надра України” співпрацює з такими компаніями як ДТЕК
Нафтогаз, Smart Energy, Burisma, ПрАТ “Видобувана компанія
“Укрнафтобуріння”, ПАТ ”Укрнафта”, АТ ”Укргазвидобування”, СП ”ПНГК”,
Група компаній “Гео Альянс”, Weatherford та інші.
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Технічна база

Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний
комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та
дослідницьких робіт:
мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин;
високотехнологічне устаткування та комп’ютеризовані системи
досліджень свердловин вітчизняного та закордонного
виробництва;
землерийна та вантажна техніка;
мобільні дизельні генератори;
керносховища;
стаціонарні й пересувні геофізичні та геохімічні лабораторії;
комп’ютерна техніка та системи мобільного зв’язку
для оперативного аналізу отриманих даних;
геолого-методичне забезпечення, тощо.

Фахівці
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Компанія має досвідчених фахівців у різних напрямах:
геологи, технологи по бурінню, геофізики, хіміки, які володіють
провідними методиками і технологіями та регулярно проходять
наукові тренінги.
На підприємствах працюють фахівці, які мають досвід наукової
та виробничої діяльності в галузі, серед них є кандидати наук,
експерти ДКЗ України, академіки, члени-кореспонденти УНГА.
nadraukrayny.com.ua

2.1.5. Інформація про цінні папери Компанії
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
зареєструвала випуск акцій Компанії
(свідоцтво від 31.07.2012 № 141/1/12).
Кількість акцій Компанії –

2 957 182 501

Номінальна вартість акції –

0,25 грн.

Загальна номінальна вартість –

739 295 625,25 грн.

Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17.08.2000 року № 1273
акцій Компанії в розмірі 100%
закріплено в державній власності.
Згідно з постановою
Кабінету Міністрів України
від 31.08.2011 № 912 повноваження
з управління державними
корпоративними правами
передані Державній службі
геології та надр України.

Акції - прості, іменні, форма існування бездокументарна.
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2.2 Результати діяльності
Перегляд умов договорів оренди призвів до
збільшення доходів Компанії від оренди майна,
крім того здійснена реалізація необоротних
активів, які не були задіяні у виробничій
діяльності підприємств. Це дало змогу частково
компенсувати витрати від скорочення доходів
від основної діяльності.

Діяльність дочірніх підприємств Компанії
поступово активізується. Компанія спрямовує
власні кошти на підтримку діяльності дочірніх
підприємств, які є самостійними юридичними
особами.

Динаміка інших операційних доходів

Динаміка фінансової допомоги дочірнім
підприємствам

тис. грн.

61 901

200 000
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На постійному контролі знаходиться питання
своєчасності розрахунків по податкових
зобов’язаннях, внаслідок чого суттєво зросли
обсяги платежів у дохід держави (на 36%
більше ніж у попередньому році). При цьому
повністю погашена існуюча вже багато років
заборгованість перед Пенсійним фондом
України по єдиному соціальному внеску.

Активізація претензійно-позовної роботи призвела
до скорочення протягом останніх років обсягів
дебіторської заборгованості, отримані кошти були
спрямовані на погашення прострочених боргів.

Динаміка платежів у дохід держави

Динаміка дебіторської та кредиторської
заборгованості
тис. грн.
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Ключові показники
Виробничі нефінансові показники за 2020 рік
 Центральне керносховище Компанії поповнене 5743 ящиками кернового матеріалу.
Всього в керносховищах ДП «Укрнаукагеоцентр» (м. Полтави , м.Ромни) знаходиться
близько 92 480 м керну (18 496 ящиків).
 Центральне сховище петрографічних та палеонтологічних шліфів поповнилось
на 578 шліфів, 124 аншліфів (вивчення відбивальної здатності вітриніту).
Всього у шліфотеці зберігається понад 362 000 шліфів.
 Єдиною в Україні, комплексною науково-аналітичною лабораторією з вивчення
традиційних та нетрадиційних колекторів, оснащеною сучасним обладнанням
за світовими стандартами, виконано понад 7 700 лабораторних визначень.
 Для прогнозу пошукових робіт на нетрадиційні колектори переінтепретовано матеріали
по 128 свердловинах
 Проведено аналіз наявних у фондах підприємства матеріалів буріння та геофізичних
досліджень по 207 пробурених та ліквідованих у минулі роки нафтогазових
свердловинах.

17
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Основні досягнення звітного періоду
Чистий прибуток за 2020 р. збільшився порівняно з показником попереднього року на 36% і склав 1 411

тис. грн.

абсолютне
відхилення,+/-

період
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Доходи

158 383

142 696

175 115

225 258

226 678

Витрати

154 936

138 762

170 611

221 070

Результат до оподаткування

3 447

3 934

4 504

Податок на прибуток

3 301

3 630

146

304

Чистий прибуток

Динаміка чистого
прибутку
за 2015-2020 роки

146
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Інформація про господарську
та фінансову діяльність Компанії


Загальна сума доходів
в 2020 р. становила



267,1 млн. грн.,

що на 40,4 млн. грн. більше
значення 2019р.
Темп приросту за останній рік склав

120,4 млн. грн.

17,8%.



Чистий дохід від реалізації
в 2020 р. склав

87,2 млн. грн.,

що на 15,1 млн. грн. менше значення
2019 р.

19

Незначний спад обсягу доходів
від реалізації компенсовано
іншими операційними доходами.
Інші операційні доходи за 2020 рік
становлять

Темп приросту за останній рік



47,6%.

Чистий прибуток в 2020 р. склав

1 411 тис. грн.,

що на 38,5% більше значення 2019 р.
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Інформація про господарську
та фінансову діяльність Компанії


На кінець 2020 р. коефіцієнт покриття знаходиться у межах нормативних значень, на одиницю поточних
зобов'язань і забезпечень припадає
поточних активів, що свідчить
про сприятливий стан ліквідності активів Компанії, тобто про можливість погасити поточні зобов’язання в
повному обсязі.

1,2



1,0

На кінець 2020 р. коефіцієнт фінансової стійкості становить
,
що свідчить про незалежність Компанії від зовнішніх фінансових джерел
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В 2020 р. коефіцієнт оборотності активів склав

0,06.
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Інформація про господарську
та фінансову діяльність Компанії


Коефіцієнт оборотності запасів склав 3,4.
Тривалість обороту запасів у 2020 р. залишилась на рівні
попереднього року і становить 106 дн.



Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2020 р.
склав 1,83. Період погашення дебіторської заборгованості
в 2020 р. становить 196 дн. За останній рік термін погашення
заборгованості зріс на 18,8%.



Загальна сума власного капіталу на кінець 2020 року становить
777 479 тис. грн., зміни за звітний рік, обумовлені
приведенням активів до справедливої вартості, склали
-41982 тис. грн. (-5%).



Коефіцієнт автономії за 2020 рік складає 0,51, що характеризує
фінансову незалежність Компанії від зовнішніх джерел
фінансування, та спроможність її залишатися стабільною в
середньо- і довгостроковій перспективі.



Відповідно до проведених розрахунків ймовірність банкрутства
є низькою.

 Компанія є прибутковою.

21
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2.3. Ліквідність та зобов’язання
На кінець 2020 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення поточних зобов'язань і забезпечень
та грошей та їх еквівалентів) становить 0,21, що свідчить про сприятливий стані ліквідності активів Компанії,
тобто можливість погасити терміново потрібну норму (більше 20%) поточних зобов'язань.
період

абсолютне відхилення,+/-

2017

2018

2019

2020

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,08

0,21

0,24

0,21

Гроші та їх еквіваленти

8420

26701

34300

30824

22404

-3476

Поточні зобов'язання та
забезпечення

109671

125796

142841

147036

37365

4195

0,3

Гістограма
коефіцієнта
абсолютної ліквідності
за 2016-2020 роки

0,25
0,2
0,15

0,21

Нормативне значення

2017-2020

2019-2020

0,13

0,24

-0,03

0,21

0,13
0,08

0,1
0,05
0

2016
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2.4. Екологічні аспекти
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Головні нафтогазовидобувні регіони України, райони концентрації нафтогазовидобувної
промисловості, окремі родовища вуглеводневої сировини є значними джерелами забруднення
та трансформації навколишнього природного середовища.



ПрАТ “НАК «Надра України» у своїй діяльності приділяє особливу увагу охороні
навколишнього середовища, впроваджує заходи постійного вдосконалення системи
екологічного керування, розробляє та впроваджує дії з запобігання забрудненню; встановлює
контроль за впливом на довкілля та застосовує коригувальні заходи; забезпечує діяльність
у відповідності до екологічного законодавства України.



З метою оцінки стану та тенденцій
розвитку навколишнього середовища
в межах окремих ділянок надр,
нафтогазовидобувних районів, регіонів,
визначення пріоритетних напрямів
природоохоронної діяльності, оптимізації
схем розміщення нових виробництв та
інфраструктури компанією проведена
робота з розробки різномасштабних
еколого-технологічних постійно-діючих
моделей (ПДМ).
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2.4. Екологічні аспекти
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Науковими підрозділами підприємств компанії проводиться
удосконалення системи екологічного моніторингу
навколишнього природного середовища, розроблене
«Положення про створення локальних спостережних мереж
та контролю можливих викидів забруднюючих речовин в
районах проведення робіт з пошуку, розвідки та видобутку
вуглеводнів з метою моніторингу стану навколишнього
природного середовища».



ДП «Укрнаукагеоцентр» виконує екологічний моніторинг
в межах ліцензійних ділянок надрокористувачів, та має
значні напрацювання в сфері екологічних досліджень
та аналізу поточного стану навколишнього природного
середовищ, створення локальних спостережних мереж
для оцінки існуючого (початкового) стану забрудненості
водоносних горизонтів, що використовуються
для питного та господарського водопостачання.



З метою інформування населення ПрАТ ”НАК “Надра
України” проводить активну роз'яснювальну кампанію
серед місцевих громад щодо сучасного та поточного стану
навколишнього природного середовища, відкрито й
прозоро висвітлює методи роботи й можливий вплив
геологорозвідувальних та видобувних робіт на довкілля.
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2.5. Соціальні аспекти та кадрова політика
Приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія «Надра
України» повністю усвідомлює свою відповідальність перед суспільством. При
визначенні стратегії свого розвитку
і у поточній діяльності Компанія виходить з того, що обов’язковою умовою сталого
розвитку бізнесу є неухильне дотримання принципів соціальної відповідальності.
Відповідно з такими принципами, вона бачить свої завдання не лише у
виробництві необхідної для суспільства продукції, а й у сприянні соціальному
прогресу, зростанню добробуту суспільства в цілому та підвищенні рівня життя
своїх співробітників зокрема.
Кадрова політика ПрАТ «НАК «Надра України» представляє основні напрями
та підходи управління персоналом для реалізації місії Компанії та декларованих
керівництвом стратегічних цілей. Успіх реалізації кадрової політики переважно
залежить від визнання на всіх рівнях управління Компанії високої економічної
ваги кожного співробітника як важливої складової її стратегічного й тактичного
потенціалу.
Основними складовими кадрової політики Компанії є:
oпідвищення результативності роботи на всіх рівнях;
oоптимізація та стабілізація кадрового складу й забезпечення ефективного
використання їх можливостей та потенціалу;
oрозвиток системи навчання й розвитку персоналу;
oформування та підтримання високого рівня лояльності співробітників;
oзміцнення корпоративної культури.
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Одна із складових кадрової політики та соціальних аспектів Компанії є формування лояльності
персоналу. Завдання функціонування системи мотивації та стимулювання персоналу полягає
у забезпеченні прямої та стабільної зацікавленості кожного співробітника Компанії в досягненні
планованої результативності особистої трудової діяльності й колективних результатів праці.



Базовим компонентом системи мотивації та стимулювання співробітників Компанії є механізм
матеріальної винагороди, що забезпечує взаємозв’язок оплати й результатів праці. Основний
принцип матеріальної винагороди — рівна оплата за рівну працю, що означає однаковий рівень
заробітних плат у співробітників, які обіймають однакові за складністю та значимістю посади
і показують однаковий рівень результативності.



Усі працівники, згідно із законом, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності.



Згідно з умовами колективного договору, роботодавець може додатково, понад встановлені норми,
видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього
працівника вимагають їх застосування.



Також у Компанії приділяють увагу обов'язковим медичним оглядам працівників певних категорій.



У міру підвищення економічної та фінансової ефективності діяльності Компанії розширюється
програма медичного страхування, яка має на меті забезпечити працівникам Компанії необхідний
та достатній рівень медичного обслуговування, надати гарантії захищеності у випадку
виникнення непередбачуваних обставин. Надання такої програми також знижує ризик
і потенційні витрати Компанії під час виникнення страхових випадків.

nadraukrayny.com.ua
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Особливу увагу ПрАТ «НАК «Надра України» приділяє професійному зростанню
співробітників. На постійній основі діють програми навчання та підвищення кваліфікації.



Під час укладання трудового договору роботодавець інформує працівника під розписку
про умови праці. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком
протипоказана йому за станом здоров'я.



Принципово важливим для забезпечення успішного розвитку Компанії, досягнення бачення
та стратегічних цілей є оптимізація кадрового складу і забезпечення ефективного
використання
їх можливостей та потенціалу. При прийнятті на роботу дотримуються вимоги КЗпП України.
Установлюється випробувальний термін, протягом якого перевіряються професійні знання та
навички.
У всіх випадках головним критерієм кадрових призначень є їх об’єктивна доцільність і
потенційна результативність кандидата, його професійний рівень. Компанія не лише
залучає персонал,
який володіє необхідними характеристиками, а й забезпечує його найефективніше
використання.



Усі локальні документи, правила та процедури, які використовуються Компанією з метою
реалізації кадрової політики, розроблюються та виконуються у суворій відповідності із
чинним законодавством України, а також із принципом надання рівних можливостей і
неприпустимості дискримінації за будь-якою з ознак.
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2.6. Ризики
МАКРОЕКОНОМІЧНІ
Спад інвестицій в галузь видобутку та
буріння нових свердловин стався через
падіння ВВП в Україні. Тенденція
скорочення інвестиційних портфелів як
вітчизняних компаній, так і світових
лідерів, які збирались закріпитись на ринку
України, виникла внаслідок падіння
світових цін на нафту та газ, через що
більшість нових проектів видобутку на
території континентальної Європі та
шельфах є нерентабельними. Яскравими
прикладами цього є вихід компаній Shell,
Chevron з УРП і продаж активів, у тому
числі у Північному морі, Арктиці, Європі
та вихід світових компаній (Chevron, ENI)
у Польщі та Литві з проектів розробки
сланцевого газу.
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ПОЛІТИЧНІ
Через введення в Україні режиму АТО , ООС
та анексію Криму - припинені проекти буріння
та видобутку ВВ в Донецькій, Луганській областях,
що знаходяться в 150-200 км смузі поблизу активних
бойових дій. Зокрема у зв'язку з подіями,
що відбуваються на сході України, компанія Shell була
змушена призупинити буріння навіть в Харківській
області від Балаклії і далі на Схід. Анексія Криму
заблокувала розвиток проектів УРП, підписаних з ENI,
EdF (Electricite de France), державою Україна,
ТОВ «Води України», яке є афілійованою особою
ПрАТ “НАК «Надра України» та ПАТ «ДАТ
«Чорноморнафтогазом» на мілководному шельфі
Чорного моря. Також не укладені вже підготовлений
проект УРП на перспективній ділянці глибоководного
шельфу з ліцензійною площею розміром 16 тис. км².
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2.7. Дослідження і інновації
 повний комплекс початкових
та поточних газогідродинамічних досліджень
свердловин (глибиною до 7000 м) з використанням
цифрових глибинних приладів та спеціального
програмного забезпечення.
 проведення спеціальних газоконденсатних досліджень
свердловин за допомогою пересувної установки по
дослідженню на конденсатність.
 вивчення вуглеводневих систем покладів в пластових
умовах (PVT-дослідження).
 дослідження фізико-хімічних та геомеханічних
властивостей
кернового матеріалу.
 лабораторний аналіз бурових і промивальних рідин (з
використанням зразків керну продуктивних горизонтів)
на предмет кольматації та інтенсифікації притоку
вуглеводнів.
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 дослідження зразків керну за міжнародними
стандартами API
(зокрема, дослідження початкової, залишкової та
відновленої
nadraukrayny.com.ua
проникності в процесі спорудження свердловин

 структурно-геологічне моделювання для площ і родовищ, оцінка
запасів та прогнозування технологічних показників розробки на
базі програмного забезпечення Petrel та інших програмних засобів.
 проведення комплексу досліджень з боротьби із різноманітними
відкладеннями, як у привибійній зоні пласта (ПЗП), так і у
свердловині та технологічному обладнанні, шляхом визначення їх
складу, природи походження та методів усунення.
 впровадження методики контролю за обводненням
газоконденсатних
родовищ у період їх розробки.
 відбір проб газу із свердловин, хроматографічне визначення у газі
концентрацій невуглеводневих і вуглеводневих компонентів.
 удосконалення та впровадження методики підбору оптимальних
рецептур бурових, промивальних рідин, розчинів інтенсифікації на
установці УГКН-1
 оцінка запасів вуглеводнів за стандартами системи управління
ресурсами нафти і газу (PRMS), що були встановлені
Спілкою інженерів-нафтовиків (SPE)
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2.8. Інвестиційна діяльність
Одним з основних завдань Приватного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія «Надра України», є сприяння
залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та промислової
експлуатації родовищ корисних копалин. У теперішній час відповідно
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом
Президента від 12.01.2015, основним завданням економіки України є
реалізація програми енергонезалежності - досягнення максимально
можливого рівня забезпеченості власними паливно- енергетичними
ресурсами, у тому числі шляхом нарощування видобутку вітчизняних
енергоносіїв та залучення інвестицій в енергетичний сектор країни. На
сьогодні угоди про спільну діяльність залишаються найбільш поширеним
засобом позабюджетного інвестування у геологорозвідувальній галузі.
У зв'язку з недостатністю коштів Державного бюджету на проведення геологорозвідувальних робіт,
Компанією та її дочірніми підприємствами здійснюються послідовні заходи для залучення недержавних
інвестицій у сферу геологічного вивчення надр. Загальний обсяг інвестиційних коштів, спрямованих
на геологічне вивчення надр та здійснення геологорозвідувальних робіт, у період з 01.01.2001 р.
по 31.12.2020 р. склав понад 833 млн. грн.
Інвестиційна діяльність Компанії та її дочірніх підприємств реалізується на засадах спільної діяльності,
шляхом укладання договорів спільної (інвестиційної та виробничої) діяльності між дочірніми
підприємствами Компанії та компаніями-інвесторами, а також можлива на засадах Угод про розподіл
продукції (УРП).
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ВАРІАНТИ СПІВПРАЦІ В МЕЖАХ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1

Співпраця шляхом укладання угоди про розподіл продукції
(УРП)

2

3

Співпраця шляхом створення простого товариства
(без створення юридичної особи) та укладання
договору про спільну діяльність (JAA)

4

32

Співпраця шляхом створення підприємства (
набуття права на участь в уже існуючому
підприємстві )

Співпраця шляхом укладання контрактів із
збільшення видобутку ( PEC)
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Переваги Інвестування на умовах угод про розподіл
продукції (УРП)
№1

ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

№3

ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ
СТАБІЛЬНОСТІ
Ст.27 Закону «Про УРП», ст.340 Податкового кодексу України, ст. 8 Закону
«Про режим іноземного інвестування» містять так звану «стабілізаційну
норму»:
нове законодавство, що погіршує умови ведення бізнесу не
застосовуватиметься до Інвесторів за УРП;
покращене законодавство застосовуватиметься з дати набуття ним
чинності.

№4

№2

ФІНАНСОВІ ТА ФІСКАЛЬНІ
ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Видається єдиний спеціальний дозвіл на користування надрами ( на
геологічне вивчення та промислову розробку одночасно);
Кожен з інвесторів є власником спецдозволу на належну йому частин
видобутої продукції
Спецдозвіл видається на весь період дії УРП ( до 50 років) і в разі
продовження УРП продовжується на той самий строк
У разі, якщо один із учасників вже має спеціальний дозвіл на користування
надрами, то така угода за рішенням КМУ може бути укладена без проведення
конкурсу

№5 СПОРИ, АРБІТРАЖ
Всі спори по УРП можуть розглядатись в міжнародному арбітражі;
Передбачена можливість відмови держави від судового імунітету
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Переваги Інвестування на умовах угод про розподіл
продукції (УРП)
№1

ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

довгостроковий контракт (50 років із правом пролонгації),умови
якого стабільні та гарантовані Державою;
гарантії вільного експорту нафти і газу за ринковими цінами;
гарантований доступ до газотранспортної системи України;
державна підтримка, в тому числі на адміністративному рівні;
стабілізаційні умови – захист УРП проектів від негативних змін у
законодавстві (в тому числі від додаткових податкових/митних
навантажень);
передбачено можливість розгляду спорів у міжнародному
арбітражі, а не в українських судах, а також відмову Держави від
суверенного імунітету.
держава забезпечує видачу інвесторам всіх необхідних погоджень,
квот, спеціальних дозволів та ліцензій, актів про видачу гірничого
відводу, документів на землю та інших документів дозвільного
характеру

№2

ФІНАНСОВІ ТА ФІСКАЛЬНІ
ПЕРЕВАГИ
оплата податків замінюється розподілом продукції (крім податку
на прибуток, ПДВ та плати за користування надрами);
продукція реалізується за ринковими цінами ( не застосовується
регульований тариф);
експортно-імпортні операції звільнені від експортних/імпортних
зборів та платежів (крім акцизу). ПДВ не стягується або
розраховується за нульовою ставкою;
не сплачується податок на репатріацію доходів;
автоматичне відшкодування ПДВ;
амортизація капітальних витрат не застосовується
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№3

ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ
СТАБІЛЬНОСТІ

Ст.27 Закону «Про УРП», ст.340 Податкового кодексу України, ст. 8 Закону
«Про режим іноземного інвестування» містять так звану «стабілізаційну
норму»:
нове законодавство, що погіршує умови ведення бізнесу не
застосовуватиметься до Інвесторів за УРП;
покращене законодавство застосовуватиметься з дати набуття ним
чинності.

№4

ПЕРЕВАГИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Видається єдиний спеціальний дозвіл на користування надрами ( на
геологічне вивчення та промислову розробку одночасно);
Кожен з інвесторів є власником спецдозволу на належну йому частин
видобутої продукції
Спецдозвіл видається на весь період дії УРП ( до 50 років) і в разі
продовження УРП продовжується на той самий строк
У разі, якщо один із учасників вже має спеціальний дозвіл на користування
надрами, то така угода за рішенням КМУ може бути укладена без проведення
конкурсу

№5 СПОРИ, АРБІТРАЖ
Всі спори по УРП можуть розглядатись в міжнародному арбітражі;
Передбачена можливість відмови держави від судового імунітету
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2.9. Перспективи розвитку
ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ
ПрАТ “НАК«Надра України» є забезпечення
формування мінерально-сировинної бази
шляхом виконання державного замовлення з
приросту запасів корисних копалин. Оскільки
розвиток мінерально-сировинної бази є
питанням забезпечення економічної
незалежності держави і її національної безпеки,
діяльність Компанії є вкрай важливою для
реалізації державної політики в галузі геології
та розвідки надр, для забезпечення потреб
держави
в корисних копалинах та розвитку мінеральносировинного комплексу України. ПрАТ “НАК
«Надра України» є акціонерним товариством,
приймає активну участь в інвестиційних
нафтогазових проектах України та реалізації
Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період
до 2030 року.
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СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ
полягає в нарощенні обсягів робіт,
пов'язаних з використанням передових
наукових практик, розробкою
прогресивних науково-технічних рішень,
інноваційних технологій та застосуванням
сучасних програмно-апаратних засобів та
усвідомленні відповідальності перед
природою та суспільством, що є запорукою
екологічної безпеки, зокрема:
виконання науково-тематичних
досліджень;
розробка напрямків ГРР і підготовка
планів робіт;
прогноз і обґрунтування перспективних
пошукових об'єктів;
супроводження глибокого буріння та
обробка їх результатів;
лабораторно-аналітичні дослідження.
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Компанія виконує державні замовлення з
пошуку та розвідки родовищ нафти, газу
та інших корисних копалин, а також
співпрацює з приватними замовниками.

В 2021 році ПрАТ “НАК «Надра України» та
його дочірніми підприємствами планується
виконання геологорозвідувальних робіт
за державною програмою ПКПВ 2704020
“Розвиток мінерально-сировинної бази”
у межах виділених асигнувань.
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2.10. Звіт про корпоративне управління
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Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 43 Статуту
ПрАТ «НАК «Надра України» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління
товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до пункту 42
Статуту ПрАТ «НАК «Надра України» вищим органом Компанії є загальні збори. У період
до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії,
що передбачені законом та Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним
акціонером. Держгеонадрами кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим,
посилання на власний кодекс корпоративного управляння, яким керується Компанія, не наводиться.



Компанія не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб та не здійснює свою діяльність
відповідно до статуту та правил фондової біржі. У зв’язку з цим, посилання на кодекс
корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб не наводяться. Компанією
не приймалося рішення про добровільне застосування інших кодексів корпоративного управління.



Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану
понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються
Компанією в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який
розміщений за посиланням http://nadraukrayny.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/Statut-2019.pdf. Будь-яка
інша практика корпоративного управління не застосовується.



Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться,
оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
nadraukrayny.com.ua

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
Відповідно до пункту 42 Статуту ПрАТ «НАК «Надра України» вищим органом Компанії є загальні збори.
У період до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії,
що передбачені законом та Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером.
Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів приймаються Держгеонадрами
та оформлюються письмово у формі наказу.
Загальний опис прийнятих рішень
Наказ Держгеонадр
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від 25.02.2020 № 64

Рішення про реалізацію майна.

від 25.02.2020 № 66

Призначення аудитора ПрАТ «НАК «Надра України».

від 25.02.2020 № 67

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та
встановлення розміру оплати його послуг.

від 16.03.2020 № 97

Про внесення змін до складу правління ПрАТ «НАК «Надра України».
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Наказ Держгеонадр
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 27.03.2020 № 113

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення розміру оплати
його послуг.

від 07.04.2020 № 124

Про внесення змін до наказу Держгеонадр від 29.10.2019 № 389 «Про обрання оцінювачів майна приватного
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України».

від 21.04.2020 № 132

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення розміру оплати
його послуг.

від 29.04.2020 № 148

Про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

від 05.05.2020 № 163

Про внесення змін до наказу Держгеонадр від 16.03.2020 № 97.

від 25.05.2020 № 178

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення розміру оплати
його послуг.
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Загальний опис прийнятих рішень
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 25.05.2020 № 179

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 25.05.2020 № 180

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 25.05.2020 № 181

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 01.06.2020 № 187

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 01.06.2020 № 188

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 01.06.2020 № 189

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.
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Наказ Держгеонадр
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 15.06.2020 № 224

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 18.06.2020 № 239

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 02.07.2020 № 257

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 09.07.2020 № 281

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 09.07.2020 № 282

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 17.07.2020 № 298

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження корпоративних прав.
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Наказ Держгеонадр
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 22.07.2020 № 316

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 22.07.2020 № 317

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 02.09.2020 № 371

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 02.09.2020 № 372

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 09.09.2020 № 392

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 15.09.2020 № 404

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.
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Наказ Держгеонадр
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 25.09.2020 № 418

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 01.10.2020 № 423

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 01.10.2020 № 424

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 01.10.2020 № 425

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 02.10.2020 № 432

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 16.10.2020 № 449

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.
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Наказ Держгеонадр

від 21.10.2020 № 467

Обрання оцінювачів майна ПрАТ «НАК «Надра України».

від 11.11.2020 № 504

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та
встановлення розміру оплати його послуг.

від 13.11.2020 № 512

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та
встановлення розміру оплати його послуг.

від 13.11.2020 № 513

Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та
встановлення розміру оплати його послуг.

від 17.11.2020 № 514

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 19.11.2020 № 520
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Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.
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від 19.11.2020 № 521

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 19.11.2020 № 522

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 19.11.2020 № 523

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 19.11.2020 № 524

Придбання дочірнім підприємством ПрАТ «НАК «Надра України» частки в статутному капіталі
товариства.

від 19.11.2020 № 525

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.

від 19.11.2020 № 526

Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.
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Наказ Держгеонадр
від 18.11.2020 № 519
від 14.12.2020 № 577
від 14.12.2020 № 578
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Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.
Затвердження умов договору з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та встановлення
розміру оплати його послуг.
Затвердження умов договорів з оцінювачем майна ПрАТ «НАК «Надра України» та
встановлення розміру оплати його послуг.

від 17.12.2020 № 586

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження корпоративних прав.

від 23.12.2020 № 600

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 23.12.2020 № 601

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 23.12.2020 № 602

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 29.12.2020 № 617

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 29.12.2020 № 618

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.

від 29.12.2020 № 619

Вчинення ПрАТ «НАК «Надра України» правочину щодо відчуження майна Компанії.
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Наглядова рада
Статутом Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України»
орган управління – Наглядова рада не передбачений, тому інформація про персональний склад
наглядової ради, її комітети, загальний опис прийнятих рішень на засіданнях не наводиться.

Правління
Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії, правління є колегіальним виконавчим органом Компанії,
яке здійснює управління поточною діяльністю Компанії. Голова та його заступники призначаються на
посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінприроди, інші члени
правління – загальними зборами, повноваження яких здійснюється Держгеонадрами.
Станом на 31.12.2020 до складу правління входять:
Голова правління – Кузьмич Тарас Олександрович
(призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1232-р).
 Перший заступник голови правління – Паюк Сергій Олексійович
(призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 183-р ).
Член правління – Бойко Ірина Юріївна
(призначена наказом Держгеонадр від 16.03.2020 року № 97).
Протягом 2020 року відбулося 67 засідань правління.
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Загальний опис прийнятих рішень

● про погодження/ укладення договорiв, додаткових угод : у т.ч.
-договорів оренди (найму) нерухомого майна,
-договорів оренди індивідуально визначеного майна,
-договорів про надання послуг (виконання робiт), поставки, купiвлi-продажу,
- договорів про надання банківської гарантії, договорів підряду (субпідряду), реструктуризацію боргу, створення науково-технiчної
продукцiї, виконання проектно-вишукувальних робiт з експертизою, проведення геологорозвiдувальних робіт,
-договорів добровiльного медичного страхування,
-договорів про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги;
● про відчуження корпоративних прав Компанії;
● про списання майна Компанiї;
● про нагородження працiвників Компанiї;
● про надання повноважень Головi правлiння Компанiї брати участь у загальних зборах учасників товариств;
● про обрання аудитора Компанiї та укладення договору на проведення аудиту (аудиторської перевірки) рiчної фiнансової звiтностi
Компанiї та договору на проведення аудиту рiчної консолідованої фiнансової звiтностi Компанiї;
● про премiювання працiвникiв трудового колективу;
● про надання матерiальної допомоги та поворотної безпроцентної позики працiвникам Компанiї;
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● про затвердження організаційної структури та штатного розпису апарату управління Компанії;
● щодо звільнення/призначення директорів дочірніх підприємств;
● про вилучення права користування майном;
● про прийняття на баланс Компанії майна;
● про включення до видiв економічної дiяльностi дочірнього підприємства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, додаткових видiв економiчної дiяльностi;
● про ліквідацію відокремлених структурних пiдроздiлів дочірніх пiдприємств;

● про затвердження звіту виконавчого органу Компанії за 2019 рiк;
● про погодження укладення мирових угод по судових справах;

49

nadraukrayny.com.ua

Загальний опис прийнятих рішень
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● про звернення до Державної служби геології та надр України щодо прийняття рішення про:
-правочинів щодо відчуження майна Компанії,
-придбання дочiрнiм підприємством Компанії частки у Статутному капiталi товариства,

-розподіл прибутку та затвердження розміру річних дивiдендiв за результатами фінансово-господарської дiяльностi Компанії за 2019 рік,
- обрання суб’єктів оціночної діяльності,
-затвердження умов договорів про виконання робіт по незалежній оцінці майна, що укладатимуться з ними та встановлення розмiру
оплати їх послуг,
-вчинення Компанією значного правочину;
● про призначення секретаря правлiння.
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Внутрішній контроль
і управління ризиками
При здійсненні внутрішнього контролю
використовуються різні методи, вони
включають такі елементи як:
бухгалтерський фінансовий облік
(інвентаризація і документування,
рахунки і подвійний запис);
бухгалтерський управлінський облік
(розподіл обов’язків, нормування
витрат, візування документів);
аудит, контроль, ревізія (перевірка
документів, перевірка вірності
арифметичних розрахунків, перевірка
дотримання правил обліку окремих
господарських операцій).
Всі перераховані вище методи
становлять єдину систему
і використовуються в цілях
управління Компанією.
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Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.
Основні фінансові інструменти Компанії, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти,
дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та підпадають наступним фінансовим ризикам:
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов’язання. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
ризик втрати ліквідності: Компанія може не виконати свої зобов’язання з причини недостатності
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушена продати свої
активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов’язань;
кредитний ризик: Компанія може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань
контрагентами (дебіторами).
Компанія проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження
встановлених показників ліквідності. Компанія здійснює контроль ліквідності, шляхом планування
поточної ліквідності. Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю
та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як:
нестабільність, суперечливість законодавства;
непередбачені дії державних органів;
нестабільність економічної (фінансової, податкової і ін.) політики;
непередбачені дії конкурентів;
непередбачені заходи, що вчиняються банківськими установами.
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Перелік осіб, які прямо або опосередковано
є власниками значного пакета акцій
Власник значного пакета акцій – Держава Україна, в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності –
Державна служба геології та надр України, володіє 2 957 182 501 штук простих іменних акцій Компанії,
що складає 100% статутного капіталу Компанії.
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії відсутні.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб
Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії призначення на посаду та звільнення
з посади голови правління і його заступників здійснюється Кабінетом Міністрів України,
за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінприроди.
До компетенції загальних зборів відноситься: обрання та припинення повноважень членів правління Компанії;
обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
У період до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії,
що передбачені законом та Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером.
Голова правління Компанії призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера.

Повноваження посадових осіб Компанії
ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ
Члени правління мають право:
в межах визначених повноважень у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Компанії.
ініціювати скликання засідання правління Компанії та вносити питання до порядку денного засідання.
брати участь в засіданнях правління Компанії та голосувати з питань порядку денного.
підписувати протокол правління Компанії.
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Повноваження посадових осіб Компанії
ПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ
Голова правління:
1)видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
2)розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом та законодавством;
3)представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;
4)видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
5)установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;
6)призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування
до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;
7)розподіляє обов’язки між заступниками голови правління та членами правління;
8)затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;
9)вирішує питання щодо добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
10)затверджує відповідно до своєї компетенції внутрішні документи Компанії;
11)приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;
12)укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених
підрозділів Компанії;
13)укладає договори від імені Компанії;
14)погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами
Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30 тис. гривень, крім тих,
погодження яких належить до компетенції правління Компанії згідно із Статутом;
15)затверджує штатний розпис апарату Компанії;
16)організовує ведення обліку військовозобов’язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно
із законодавством;
17)вирішує відповідно до законодавства інші питання, що не належать до компетенції інших органів Компанії.
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РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Члени Ревізійної комісії мають право:
вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
вимагати скликання позачергових загальних зборів;
брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу;
вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час
проведення перевірки порушень та недоліків
у фінансово-господарській діяльності;
брати участь у засіданнях правління Компанії.

Повноваження головного
бухгалтера передбачені чинним
законодавством України.

Голова правління Приватного
акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Надра України»
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