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1.1. Звернення Голови правління Компанії 

Шановні колеги, партнери!
На сьогоднішній день Україна є енергозалежною державою. Протягом останніх десятиліть

видобуток вуглеводнів, зокрема, і природного газу, не задовольняє потреби країни. Тому цілком

закономірно, що розвиток національної мінерально-сировинної бази є пріоритетним напрямом

побудови енергетичної безпеки України. Виходячи з цього, дуже важливо трансформувати з

урахуванням сучасних реалій той досвід, коли наша країна забезпечувала себе повністю нафтою та

газом завдяки успішній співпраці геологічної та видобувної галузей.



Зараз всі ведуть мову про енергонезалежність України. І я вас запевняю, що ми маємо

всі передумови, щоб перетворити слова у реальність. Українська геологія – на порозі

великих змін.

Компанія активно бере участь у виконанні державної бюджетної програми КПКВ

2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази», КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки,

окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм».

У 2018 році дочірніми підприємствами Компанії продовжувалися роботи з виявлення

перспективних структур Передкарпаття, придатних для підземного вилуговування калійних

солей, роботи зі складання сучасних геологічних карт масштабу 1:50 000 Закарпатського

прогину, легенди для Державної гідрогеологічної карти, інші геологозйомочні та

гідрогеологічні роботи. Продовжувалось ведення Державного водного кадастру та

Державного обліку використання підземних вод, моніторингу поширення і розвитку

інженерно-геологічних процесів та моніторингу підземних вод на території Закарпатської,

Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Відповідно до державного замовлення завершені пошуково-розвідувальні роботи на

Коломийській площі, виконана прогнозна оцінка перспектив нафтогазоносності, оцінка

запасів вуглеводнів, аналіз результатів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ,

складання паспортів нафтових і газових свердловин, пробурених ДП «Західукргеологія».

Опрацьовані матеріали по Мостівському, Тинівському, Лицівському, Верхньовільхівському,

Старобогородчанському, Коломийському, Гуцулівському, Косівському та інших родовищах.
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ІІ. Про Компанію

2.1. Організаційна структура та опис діяльності Компанії 

2.1.1. Опис бізнесу. Цінності Компанії - філософія і принципи, якими Компанія 
керується у своїй діяльності

Опис бізнесу (Хто ми?) Цінності Компанії - філософія і принципи, якими 
Компанія керується у своїй діяльності

• На сьогодні НАК “Надра України” є однією з найбільш
потужних, професійних та кваліфікованих компаній,
що реалізує інтереси держави та здійснює
інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі
на території України;

• Досвідчені фахівці у різних напрямах: геологи,
технологи по бурінню, геофізики, хіміки, які
регулярно проходять наукові тренінги та стажування в
провідних компаніях світу;

• Високотехнологічне обладнання та лабораторії;
• 1864 розвіданих родовищ мінеральної сировини, з

них 353 родовища нафти і газу;
• Понад 10 000 пробурених глибоких нафтогазових

свердловин;
• Досягнений приріст понад 2,9 млрд. т. умовного

палива;
• Понад 7 600 науково-тематичних робіт, що стали

основою для відкриття родовищ вуглеводнів.

• Рішучість. Ми переконані, що за обставин, які
склались на даний час, тільки рішучість та вміння
діяти на випередження є тим самим ключем, який
відчинить всі зачинені двері та дасть змогу досягти
успіху.;

• Відкритість. Ми працюємо чесно та відкрито.
• НАК «НАДРА УКРАЇНИ» переконано, що лише чесна і

відкрита праця може стати тим чинником, яка дасть
змогу суспільству довіряти нам;

• Сумлінність. НАК «НАДРА УКРАЇНИ» вірить, що кожен
член нашої команди має відчувати відповідальність
за кінцевий результат. Тільки сумлінна праця на
спільний результат може принести успіх як Компанії,
так і країні в цілому. Кожен працівник має почати
змінювати Компанію саме з себе;

• Справедливість. НАК «НАДРА УКРАЇНИ» глибоко
переконані, що справедливість є рушійною силою у
підвищенні ефективності як індивідуальних
показників окремого працівника, так і компанії в
цілому.



2.1.2. Організаційна структура Компанії

Компанія була заснована в 2000 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 
1460, шляхом передачі до статутного капіталу Компанії майна 12 державних геологічних і бурових 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.



Станом на 31.12.2018 р. до складу Групи входили наступні дочірні підприємства:

1.ДП НАК «Надра України «ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01431535);
2.ДП НАК «Надра України «КРИМГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01432055);
3.ДП НАК «Надра України «ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01431630);
4.ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 01432552);
5.ДП НАК «Надра України «АГРОГЕОФІЗИКА» (ЄДРПОУ 30039257);
6.ДП НАК «Надра України «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01432606);
7.ДП НАК «Надра України «МИРГОРОДНАФТОГАЗРОЗВІДКА» (ЄДРПОУ 01431676);
8.ДП НАК «Надра України «ЦЕНТРУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01432478);
9.ДП НАК «Надра України «НАДРАРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33307841).

Дочірні підприємства



ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР»



№ з/п Компанія Рішення суду про ліквідацію

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

3
ДП НАК «Надра України» 

«МИРГОРОДНАФТОГАЗРОЗВІДКА»

Рішення Господарського суду Полтавської області 

від 27.06.2017 р. у справі № 917/966/15



Напрямки робіт

Технічна база

Традиції

• виконання науково-тематичних досліджень на території України;
• розробка напрямків ГРР і підготовка планів робіт;
• прогноз і обґрунтування перспективних пошукових об'єктів;
• супроводження глибокого буріння та обробка їх результатів;
• лабораторно-аналітичні дослідження.

Лабораторне обладнання передових світових виробників, яке використовується для виконання замовлень провідних
закордонних нафтогазовидобувних компаній.

Традиції глибокої обробки первинного фактичного матеріалу, його узагальнення та наукового обґрунтування пошукових
критеріїв закладені на підприємстві ДП «Укрнаукагеоцентр» ще в довоєнні роки (1936 р.) і успадковуються та зберігаються наступними
поколіннями геологів.

Фахівці

Основні партнери

На підприємстві працюють фахівці, які мають досвід наукової та виробничої діяльності в галузі, серед них є доктора та
кандидати наук, експерти ДКЗ України, члени ЦКР при Міненерговугілля України, академіки, члени-кореспонденти УНГА.



2.1.3. Стратегія та цілі

Пріоритетні напрямки робіт Основні задачі Компанії:

• Обробка та інтерпретація геофізичних 
досліджень свердловин;
• 3D-моделювання геологічної будови 
площ і родовищ із стереовізуалізацією;
• Лабораторні дослідження кернового 
матеріалу;
• Комплекс сучасних лабораторних 
досліджень пластових флюїдів (нафти, 
конденсату,газу та інших флюїдів);
• Газодинамічні дослідження та 
випробування свердловин, PVT-
дослідження,
моделювання пластових умов;
• Комплекс геологорозвідувальних робіт –
від складання геологічних проектів, 
геологічного супроводу пошуково-
розвідувального буріння до геолого-
економічної оцінки площ і родовищ.

• 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.



“Мобілізація напрацьованого та пошук нового заради майбутнього”

НАША МІСІЯ

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.

• понад 2,5 млн.$ - технічне переоснащення лабораторного та дослідницького 
обладнання на базі ДП «Укрнаукагеоцентр» (за сприяння ENI та Shell);
• майже 25 млн.грн. для будівництва нової свердловини на Ретичинській 
площі та облаштування мережі для підготовки та транспортування газу;
• придбання двох мобільних бурових установок
вантажопідйомністю до 240 тон та однієї  колтюбінгової установки для 
забезпечення мобільного та швидкого сервісу з будівництва свердловин.

• 3,7 млрд.грн - залучення інвестицій на реалізацію комплексної програми 
приросту запасів і видобутку нафти та газу, що охоплює 16 нафтогазових площ 
під буріння та понад 40 — під додаткові сейсмічні роботи.
• Залучення коштів як міжнародних фінансових компаній нерезидентів так і 
інвестиційних коштів від резидентів під розробку нафтогазоносних надр 
(Юзівська , Олеська ділянки) у обсягах близько 200 млн. дол. США.

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



Основні напрямки робіт:

• проведення повного комплексу геологорозвідувальних робіт на всі види твердих корисних копалин і 
підземні води, починаючи зі складання проектно-кошторисної 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.

Національна акціонерна компанія «Надра України» виконує весь
комплекс геологорозвідувальних робіт в Україні

2.1.4. Сфера діяльності



Видобуток газу

Видобуток рідких вуглеводнів

•  Обсяги видобутку природного газу в Україні залишаються практично 
незмінними протягом останніх 10 років і коливаються в межах  20-22 млрд. 
кубометрів на рік. Після анексії Криму Україна втратила майже 2 млрд.  
кубометрів газу, що добувались Чорноморнафтогазом (ЧНГ) (на графіках 
дані наведені без показників ЧНГ).
•  З 2014 року почалося стрімке зростання видобутку незалежними компаніями. 
Якщо в 2013 році приватні підприємства видобули до 12% всього газу (без 
урахування ЧНГ), то в 2015 році цей показник досяг 20%. За перше півріччя цього 
року приватні компанії видобули практично такий же обсяг газу (2,1 млрд. 
кубометрів), як за весь 2013 рік.

•  Обсяг щорічно знижується, в 2018 році  
обсяг видобутку рідких вуглеводнів 
в Україні складає 2,24 млн. т.

•  В 2018 році зафіксовано збільшення 
видобутку конденсату – 650 тис. т. 
за рік, що складає 30% від видобутку 
рідких вуглеводнів



Технічне оснащення Компанії дозволяє проводити повний
комплекс геологорозвідувальних, експлуатаційних та
дослідницьких робіт:
• мобільне устаткування для колонкового буріння свердловин;
• геофізичне устаткування та комп’ютеризовані системи
досліджень
свердловин вітчизняного та закордонного виробництва;
• землерийна та вантажна техніка;
• мобільні дизельні генератори;
• сучасні 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.

Спеціалістами Компанії розроблено та
впроваджено цілий ряд новітніх
технологічних рішень.
Це дозволяє ефективно вести
геологопошукові та бурові роботи на
глибинах до 6 тис. метрів і більше, зі
значним зниженням собівартості таких
робіт.

Технології Фахівці

Компанія має досвідчених фахівців у різних 
напрямах: геологи, технологи по бурінню, 
геофізики, хіміки, які володіють провідними 
методиками і технологіями та регулярно 
проходять наукові тренінги і стажування в 
провідних компаніях світу.



2.1.5. Інформація про цінні папери Компанії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєстровала 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. 

Акції - прості, іменні, форма існування - бездокументарна. 

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.



2.2 Результати діяльності
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Динаміка фінансової  допомоги дочірнім підприємствам

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

Перегляд умов договорів оренди призвів до
збільшення доходів Компанії від оренди
майна, не задіяного у господарській
діяльності, що дало змогу частково
компенсувати витрати від скорочення
доходів від основної діяльності.

Ключові показники
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На постійному контролі знаходиться питання своєчасності розрахунків по поточних зобов’язаннях, що призвело 
до суттєвого скорочення кредиторської заборгованості.

Ключові показники

Виробничі нефінансові показники за 2016-2018 роки

• Центральне сховище Компанії поповнене 2055 ящиками кернового матеріалу та 5731 шліфами по нових
пробурених свердловинах, що складає 30% від загальної кількості по Україні.
• Вперше в Україні створено комплексну лабораторію з вивчення нетрадиційних низькопроникних колекторів
та вже виконано понад 2260 лабораторних визначень властивостей та складу сланцевих порід.
• Для прогнозу розташування нетрадиційних покладів переінтерпретовано матеріали по 2800 свердловинах.
• Проведено аналіз наявних у фондах підприємства матеріалів буріння та геофізичних досліджень по майже
5000 пробурених та ліквідованих у минулі роки нафтогазових свердловинах.
• Вперше в Україні впроваджено у виробництво 3D-стереовізуалізація результатів об’ємного моделювання
геологічної будови площ та родовищ вуглеводнів за допомогою програмного комплексу “Petrel” фірми
«Шлюмберже».



Чистий прибуток в 2018 р. склав 1176 тис. грн., що на 538 тис. грн. більше значення 2017 р. Темп
приросту чистого прибутку за останній рік склав 84,3%.

Основні події і досягнення звітного періоду

Гістограма чистого прибутку за 2016-2018 роки 

Стаття
За період Абсолютне відхилення, +/- Темп приросту, %

2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017 2017-2016 2018-2017

1 3 4 5 6 7 8 9
Доходи 85 801,0 107 740,0 128 453,0 21 939,0  20 713,0  25,6% 19,2%
Витрати 85 497,0 107 102,0 127 277,0 21 605,0  20 175,0  25,3% 18,8%

Чистий прибуток 304,0 638,0 1 176,0 334,0 538,0 109,8% 84,3%



Інформація про господарську та фінансову діяльність Компанії

• Чистий дохід в 2018 р. склав 20317 тис. грн., що на 6601 тис. грн. більше значення 2017 р. Темп приросту за
останній рік зріс на 48,1%.

• Загальна сума доходів в 2018 р. становила 128453 тис. грн., що на 20713 тис. грн. більше значення 2017р.
Темп приросту за останній рік склав 19,2%.

• Чистий прибуток в 2018 р. склав 1176 тис. грн., що на 538 тис. грн. більше значення 2017 р. Темп приросту
чистого прибутку за останній рік склав 84,3%.

• На кінець 2018 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 4 тис. грн. поточних активів, що
свідчить про сприятливий стан ліквідності активів Компанії, тобто про можливість погасити поточні
зобов’язання в повному обсязі.

• За останній рік коефіцієнт зменшився на -0,2, що є негативним фактором.
• На кінець 2018 р. на кожну 1 тис. грн. власних коштів припадає 0,3 тис. грн. позикових коштів.

Співвідношення позикових і власних коштів свідчить про низький рівень залежності Компанії від інвесторів і
кредиторів.

• В 2018 р. коефіцієнт оборотності активів склав 0. Тривалість обороту активів у 2018 р. становить 22418,6 дн.
За останній рік тривалість обороту активів зменшилась на 14903,9 дн., що свідчить про покращення
фінансового стану Компанії (кошти вкладені в активи приймають грошову форму на 14903,9 дн. швидше ніж
у 2017 р.).



Інформація про господарську та фінансову діяльність Компанії

• Коефіцієнт оборотності запасів у 2018 р. склав 52,7 Тривалість обороту запасів у 2018 р. становить 6,9 дн.
За останній рік тривалість обороту запасів зменшилась на 69,42 дн., що за умови звичайної діяльності
Компанії, є позитивним явищем (відсутні неліквідні запаси, які потребують додаткового фінансування).

• Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2018 р. склав 0,2 Період погашення дебіторської
заборгованості в 2018 р. становить 2425,2 дн. За останній рік термін погашення заборгованості зменшився
на 920,1 дн.

• Рентабельність продажу у 2016 р. складає 2,8%, у 2017 р. рентабельність продажу склала 4,7%, в 2018 р.
показник склав 5,8%. За досліджений період відбулося збільшення показника на 1,1%.

• Загальна сума власного капіталу на кінець 2018 року становить 967476 тис. грн., що на 77664 тис. грн.
менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -7,4%) На кінець 2018 року
питома вага власного капіталу в пасивах Компанії становить 79,8%.

• Відповідно до проведених розрахунків ймовірність банкрутства є низькою.
• Компанія є прибутковою.



2.2. Ліквідність та зобов’язання

Показники
Код 

рядка
Нормативне 

знач-ня

На кінець року Абсолютне відхилення, ±

2016 2017 2018 2017-2016 2018-2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності >0,2 0,26 0,13 0,41 -0,13 0,27 

Гроші та їх еквіваленти  1165 х 11 189,0  5 660,0  20 888,0  -5 529,00  15 228,00 

Поточні зобов'язання і забезпечення 1695 х 43 215,0  43 205,0  51 505,0  -10,00  8 300,00 

На кінець 2018 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань і забезпечень припадає 0,4 тис. грн. грошей та їх еквівалентів,
що свідчить про сприятливий стані ліквідності активів Компанії, тобто можливість погасити терміново потрібну
норму (більше 20%) поточних зобов'язань. За 2018 р. коефіцієнт збільшився на 0,3, що є позитивним фактором.
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2.4. Екологічні аспекти

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

• Національна акціонерна компанія «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).



2.4. Екологічні аспекти

• Науковими підприємствами компанії, у тому числі ДП «Укрнаукагеоцентр», 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 Національна акціонерна компанія «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.



2.5. Соціальні аспекти та кадрова політика

• Національна акціонерна компанія «Надра України» подібно всім підприємствам України, при здійсненні своєї діяльності
керується принципами політики корпоративної соціальної відповідальності. За результатом 2016 року Компанія посіла 25 місце
у рейтингу Transparency International Ukraine прозорості корпоративної звітності серед найбільших приватних та державних
компаній України.

• 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.

• Компанія прагне здійснювати свою виробничу діяльність у суворій відповідності до вимог не лише законодавства у сфері
екології та природокористування, але й власної екологічної політики. На практиці це означає, що кожен співробітник в офісі або
на виробництві прагне дбайливо ставитися до природних ресурсів, а саме заощаджувати електроенергію і воду, раціонально
витрачати папір, намагаючись в більшій мірі використовувати електронні багаторазові носії.



• Особливу увагу Національна акціонерна компанія «Надра України» приділяє професійному росту співробітників. На постійній
основі діють програми навчання та підвищення кваліфікації. Компанія відповідальна до укладання трудових договорів.

• 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.

• 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.
• З 2012 року із Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Юнісон - Страхування» щорічно укладається договір

добровільного медичного страхування працівників Національної акціонерної компанії «Надра України».

2.5. Соціальні аспекти та кадрова політика



2.6. Ризики

Макроекономічні

Політичні

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) з 2014 року у Польщі та Литві з проектів 
розробки сланцевого газу.

АТО в Україні та анексія 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 Національної акціонерної компанії «Надра України» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогазом» на мілководному шельфу 
Чорного моря. Також не укладено вже підготовлений на розгляд Кабінету Міністрів України проект УРП між Exxon Mobil, Shell, 
OMV Petrom та Національною акціонерною компанією «Надра України» на перспективній ділянці глибоководного шельфу з 
ліцензійною площею розміром 16 тис. км².



2.7. Дослідження та інновації



2.8. Фінансові інвестиції

Одним з основних завдань Національної акціонерної компанії «Надра України», визначених
Президентом України та Урядом, 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. Значна роль у його вирішенні належить Національній акціонерній компанії «Надра України».

Схема інвестиційної моделі на засадах Угоди про розподіл продукції



З урахуванням наведеного, а також 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 01.07.2018 р. склав понад 831,3 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 на засадах Угод про розподіл продукції
(УРП) з найбільшими іноземними інвесторами по проектах, тривалістю понад 20 років, та бюджети по яких
складають сотні мільйонів гривень.

Інвестиційна діяльність



Переваги Інвестування на умовах УРП 
(УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ)

• Незалежність від постійно мінливої податкової системи та інвестиційного клімату;
• Стосунки інвестора з державою на основі УРП будуються на цивільно-правових засадах, які в значній мірі не можуть
бути змінені державою в односторонньому порядку
(без згоди інвесторів УРП). Це є надзвичайно важливим чинником для інвестора, адже особливе значення для інвестора
має стабільність правовідносин між ним
та державою на період дії угоди, у зв‘язку з тим, що укладена УРП носить довгостроковий характер та потребує великих
витрат з боку інвестора;
• Система розрахунків з державою (сплата податків) є більш простою та зрозумілою для інвестора.



2.9. Перспективи розвитку

Основною функцією Національної акціонерної компанії «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 мінерально-сировинного комплексу України. 
Національна акціонерна компанія «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.
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.
Компанія зацікавлена як в оновленні власного бурового устаткування для буріння на суші та на шельфі Чорного і 
Азовського морів, так і може виступити дилером для просування устаткування провідних світових виробників на 
ринку України та країн СНД, а фахівці Компанії мають можливості для обслуговування, профілактики та ремонту 
даного устаткування. Компанія виконує державні замовлення з пошуку та розвідки родовищ нафти, газу та інших 
корисних копалин, а також співпрацює з приватними замовниками.
В 2019 році Національною акціонерною компанією «Надра України» та її дочірніми підприємствами планується 
виконання геологорозвідувальних робіт з розвитку мінерально-сировинної бази по 35 перехідних об’єктах, на суму 
8 521 000,00 грн. з ПДВ, за кошти державного бюджету. 



2.10. Звіт про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління
Публічного акціонерного товариства

«Національна акціонерна компанія «Надра України» 
за 2018 рік (надалі – Компанія, емітент)

1. Інформація про кодекс корпоративного управління
1.1. Компанія в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Нормами чинного законодавства України, господарські товариства не зобов’язано мати власний кодекс корпоративного 
управління. Статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного 
управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до пункту 44 Статуту 
Національної акціонерної компанії «Надра України» у період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після 
прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюються 
Держгеонадрами в установленому законодавством порядку. Держгенадрами кодекс корпоративного управління не 
затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управляння, яким керується емітент, не 
наводиться. 
1.2. Компанія не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим  
кодексом корпоративного управління. Компанією не приймалося рішення  про добровільне застосування перелічених кодексів. 
Крім того, акції Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» на фондових біржах не 
торгуються, Компанія не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті 
кодекси не наводяться.
1.3. 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/?page_id=9. Будь-яка 
інша практика корпоративного управління не застосовується.



2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
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. 

3.  Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень
Відповідно до пункту 44 Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України» у період до проведення перших загальних 
зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії 
здійснюються Держгеонадрами в установленому законодавством порядку.
Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів приймаються Держгеонадрами та оформлюються письмово у 
формі наказу. В 2018 році Держгеонадрами стосовно Компанії прийняті наступні рішення:

Наказ Держгеонадр Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 04.01.2018 № 02 Звільнення члена правління Національна акціонерна компанія

«Надра України»

від 16.03.2018 № 94 Здійснити безоплатну передачу об’єкту державної власності –

гуртожитку за адресою Харківська область, Красноградський

район, с. Піщанка, вул. 8-го Березня, 6, який не увійшло до

статутного капіталу Компанії

від 22.03.2018 № 19-Г Здійснити нарахування та сплату Компанією дивідендів

від 13.04.2018 № 122 Погодження рішення правління про продаж Національною

акціонерною компанією «Надра України» своєї частки в розмірі

70% Статутного капіталу ТОВ «Полтаванафтогазрозвідка»



Наказ Держгеонадр Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 26.04.2018 № 145 Здійснити безоплатну передачу об’єкту державної власності –

гуртожитку за адресою Полтавська область, Новосанжавський

район, смт. Нові Санжари, вул. Шевченка, 22/14, який не увійшло

до статутного капіталу Компанії

від 26.04.2018 № 146 Здійснити безоплатну передачу об’єкту державної власності –

гуртожитку за адресою м. Чернігів, вул. Нафтовиків, 3 та житлового

будинку за адресою м. Чернігів, вул. Нафтовиків, 5, які не увійшло

до статутного капіталу Компанії, в комунальну власність

територіальної громади м. Чернігова

від 05.05.2018 № 152 Погодження рішення правління Компанії про продаж

ТОВ «Азовське рудоуправління» частки в розмірі 60% у

Статутному капіталі ТОВ «СХІДНО УКРАЇНСЬКА ГРУПА»

від 09.07.2018 № 231 Вчинення Компанією правочину щодо реалізації майна, а саме:

7/100 часток майнового комплексу (матеріально-технічний склад),

що знаходиться за адресою: Полтавська обл., вул. М. Бірюзова, 53,

шляхом продажу на аукціоні

від 09.07.2018 № 232 Вчинення Компанією правочину щодо реалізації 24/100 часток

нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Чернігівська

область, м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 13.

Вчинення правочину щодо поділу нерухомого майна, що є у

спільній частковій власності між Компанією та ФОП Фоменко В.М.

з частками 5/100 та 95/100 відповідно

від 09.07.2018 № 233 Вчинення Компанією правочину щодо реалізації майна за адресою:

Закарпатська обл., м. Берегове, проспект Геологів,10



Наказ Держгеонадр Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 18.07.2018 № 245 Затвердити План заходів із стимулювання більш ефективного

управління державними активами ПАТ «НАК «Надра України» на

2018-2020, керівнику забезпечити дотримання затвердженого Плану

заходів спрямованих на забезпечення ефективного управління

державними активами

від 05.10.2018 № 387 Погоджено рішення правління Компанії про укладення Договору

про припинення дії Договору купівлі-продажу частки від 2012 року

між Ені Юкрейн Холдінгз Б.В., Кадоган Юкрейн Холдінгс Лімітед

та Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна

компанія «Надра України»

від 26.10.2018 № 402 Погоджено рішення правління Компанії про затвердження Статуту

ТОВ «Надра Тунівська» в новій редакції

від 16.11.2018 № 437 Погоджено рішення правління Компанії про затвердження Статуту

ТОВ «Компанія «Чернігівнафтогазгеологія» в новій редакції

від 27.11.2018 № 449 Погоджено рішення правління Компанії про затвердження Статуту

ТОВ «Західгазінвест» в новій редакції

від 12.12.2018 № 501 Погоджено рішення правління Компанії про придбання Публічним

акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія

«Надра України» частки в розмірі 99,86 % Статутного капіталу ТОВ

«Західгазінвест», що належить Ені Юкрейн Холдінгз Б.В. та частки

в розмірі 0,04% Статутного капіталу ТОВ «Західгазінвест», що

належить Кадоган Юкрейн Холдінгс Лімітед



Наказ Держгеонадр Загальний опис прийнятих Держгеонадрами рішень

від 22.12.2018 № 503 Погоджено рішення правління Компанії про продаж Публічним

акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія

«Надра України» частки Статутного капіталу ТОВ «ІСТ ЮРОУП

ПЕТРОЛЕУМ» в розмірі 33%

4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності),
інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії, Наглядова рада Компанії є органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, і в
межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, регулює та контролює діяльність правління. У період до
проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії,
персональний склад наглядової ради, у тому числі її голова, затверджується Держгеонадрами.
Державна служба геології та надр України наказами затвердила склад наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра
України»:
Голова наглядової ради – Лiсова Iрина Костянтинiвна (призначена наказом Держгеонадр від 07.12.2015 року № 410).
Заступник голови наглядової ради – Слiпко Сергiй Олексiйович (призначений наказом Держгеонадр від 15.02.2016 року № 44).
Член наглядової ради – Тимошенко Iгор Васильович (призначений наказом Держгеонадр від 07.12.2015 року № 410).
Член наглядової ради – Абрамович Дмитро Васильович (призначений наказом Держгеонадр від 07.12.2015 року № 410).
Член наглядової ради – Григораш Андрiй Георгiйович (призначений наказом Держгеонадр від 07.12.2015 року № 410).
Комітетів Наглядової ради не створено.
В 2017 році Держгеонадра листами повідомила Компанію про призупинення роботи Наглядової ради. Станом на дату складання 
цього Звіту робота Наглядової ради Компанії не відновлена. 



В 2018 році засідання Наглядової ради не проводились.
Відповідно до чинної редакції Статуту Компанії, правління є колегіальним виконавчим органом Компанії, яке здійснює 
управління поточною діяльністю Компанії. У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після 
прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, голова і заступник голови правління призначаються на посаду 
Кабінетом Міністрів України, інші члени правління – Держгеонадрами.
Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:
Голова правління – Климович Ярослав Ярославович (призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11.06.2014 № 551-р) 
Заступник голови правління – Максіменцев Максим Геннадійович (призначений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16.06.2010 № 1224-р)
Член правління – Шилова Наталя Вячеславівна (призначена наказом Держгеонадр від 27.04.2016 року № 145).  
Протягом 2018 року відбулися засідання правління:

Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

17.01.2018р. На засіданні правління Компанії

присутні 3 (три) члени правління.

Засідання правління Компанії

визнано правомочним.

- про погодження 18 договорів (в т.ч. договори оренди (найму)

нерухомого майна, договори про надання послуг);

- про погодження 7 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів оренди (найму) нерухомого майна, додаткова угода

до договору про виконання робіт, додаткова угода до договору

поставки);

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах

учасників;

- про надання матеріальної допомоги працівнику Компанії.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

26.01.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 2 договорів (в т.ч. договір оренди індивідуально

визначеного майна, договір купівлі-продажу майна);

- про укладення 5 додаткових угод (в т.ч. додаткова угода до

договору підряду, додаткова угода до договору субпідряду,

додаткові угоди до договорів на проведення

геологорозвідувальних робіт);

- про погодження 24 договорів (в т.ч. договори на виконання

робіт, договори поставки, договори купівлі-продажу майна,

товарів, договори оренди індивідуально визначеного майна,

договори про надання послуг комплексного обслуговування,

договори про надання послуг (виконання робіт);

- про погодження 3 додаткових угод (в т.ч. додаткова угода до

договору поставки, додаткові угоди до договорів оренди

(найму) нерухомого майна).

- про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги

дочірньому підприємству Компанії;

- про отримання банківської гарантії;

- про внесення змін до договорів оренди індивідуально

визначеного майна;

- про визнання за доцільне вчинення Компанією правочину

щодо реалізації майна на аукціоні;

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах та

засіданні дирекції;

- про затвердження нової редакції Положення про виплату

польового забезпечення працівникам дочірніх підприємств;

- про заохочення працівників Компанії та її дочірніх

підприємств.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

29.01.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про призначення секретаря засідання правління;

- про припинення виконання обов’язків директора дочірнього

підприємства Компанії та призначення нового в.о. директора.

19.02.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення додаткової угоди до договору оренди (найму)

майна);

- про укладення 2 договорів (в т.ч. договору добровільного

медичного страхування, договору про надання послуг

охорони);

- про погодження 14 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів поставки природного газу, додаткові угоди до

договорів поставки, додаткові угоди до договорів оренди

майна);

- про погодження 16 договорів (в т.ч. договори поставки,

договору підряду на проведення робіт, договору на розробку

проектно-кошторисної документації, договорів оренди

нерухомого майна, договору про надання послуг, договору на

виконання робіт, договору на створення науково-технічної

продукції);

- про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги

товариству;

- про припинення договорів оренди індивідуально визначеного

майна (2 договори), обстеження технічного стану та

підписання акту приймання передачі (повернення) майна за 2

договорами;

- про надання матеріальної допомоги працівникам Компанії;

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах

учасників та засіданні дирекції.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

16.03.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 5 договорів (в т.ч. договори на проведення

геологічної експертизи, договори купівлі-продажу майна,

договір купівлі-продажу нафтопродуктів);

- про погодження 13 договорів (в т.ч. договору підряду на

проведення проектних робіт, договорів про надання послуг,

договору купівлі-продажу природного газу, договорів купівлі-

продажу майна, договору на виконання робіт, договору

поставки);

- про погодження 9 додаткових угод (в т.ч. додаткової угоди до

договору купівлі-продажу природного газу, додаткових угод до

про надання послуг (виконання робіт), додаткової угоди до

договору поставки);

- про вчинення Компанією правочинів щодо реалізації майна,

шляхом його продажу на аукціоні;

- про погодження річної програми робіт, Річного бюджету та

Річного фінансового плану на 2018 рік до договору простого

товариства;

- про передачу в оренду свердловини;

- про заохочення працівників дочірніх підприємств та

працівників апарату управління Компанії;

- про звернення до Державної служби геології та надр України

щодо обрання аудитора Компанії, затвердження умов договору,

що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його

послуг;

- про звернення до Державної служби геології та надр України

стосовно прийняття рішення про виплату дивідендів та їх

розмір за результатами фінансово-господарської діяльності

Компанії.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

21.03.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про додаткове включення нових видів економічної діяльності

до видів економічної діяльності дочірнього підприємства.

04.04.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення договору про проведення геологічної

експертизи;

- про погодження 13 договорів (в т.ч. договорів поставки,

договорів оренди (найму) нерухомого майна, договорів на

виконання робіт (надання послуг), договорів на проведення

робіт (надання послуг), договору про внесення змін до

договору оренди індивідуально визначеного майна, договору

на проведення державної експертизи);

- про погодження 12 додаткових угод (в т.ч. додаткових угод до

договорів поставки, додаткових угод до договорів оренди

(найму) нерухомого майна, додаткової угоди про зміни та

доповнення до договору постачання природного газу,

додаткових угод до договору купівлі-продажу природного газу,

додаткової угоди до договору по наданню послуг);

- про погодження пролонгації терміну введення свердловини в

дослідно-промислову розробку;

- про продаж частки Компанії в статутному капіталі товариства;

- про надання дочірньому підприємству цільової безпроцентної

поворотної фінансової допомоги;

- про вилучення у дочірнього підприємства майна, право

користування яким передано до його статутного капіталу;

- про участь Компанії в загальних зборах учасників товариства 

та засіданні дирекції.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

12.04.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах 

учасників товариства.

13.04.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 4 договорів на проведення

геологорозвідувальних робіт;

- про укладення 4 додаткових угод (в т.ч. додаткова угода до

договору на виконання робіт, додаткова угода до договору

поставки, додаткова угода до договору підряду, додаткова

угода до договору субпідряду);

- про погодження 15 договорів (в т.ч. договори підряду на

проведення проектних робіт, договір на виконання науково-

дослідних робіт, договори оренди (найму) нерухомого майна,

договір про надання послуг по проведенню державної

експертизи звітів, договори про надання послуг);

- про погодження додаткової угоди до договору на проведення

робіт;

- про затвердження Положення про виплату польового

забезпечення працівникам дочірніх підприємств;

- про вчинення Компанією правочину щодо реалізації майна,

шляхом його продажу;

- про продаж частки в Статутному капіталі товариства.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

26.04.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення договору оренди (найму) індивідуально

визначеного майна;

- про укладення 3 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів оренди (найму) нерухомого майна);

- про погодження 9 договорів ( в т.ч. договори оренди

індивідуально визначеного майна, договір на виконання

проектно-вишукувальних робіт з експертизою, договір про

надання послуг комплексного обслуговування, договір на

виконання робіт, договір на виконання геологорозвідувальних

робіт, договір на виконання робіт (поточний ремонт

свердловин), договір поставки);

- про погодження 6 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів оренди індивідуально визначеного майна, додаткова

угода до договору на постачання природного газу, додаткова

угода до договору купівлі-продажу природного газу, додаткова

угода до договору поставки;

- про преміювання працівників трудового колективу;

- про участь Компанії в засіданні Дирекції товариства;

- про участь Компанії в позачергових Загальних Зборах

учасників товариства та засіданні Дирекції;

- про відхилення пропозиції пролонгувати договір оренди

(найму) нерухомого майна;

- про вчинення Компанією правочину щодо реалізації майна;

- про зобов’язання надати висновок експертної установи;

- про надання дозволу на технічне переоснащення та

поліпшення нежитлової будівлі.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

11.05.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про призначення секретаря засідання правління;

- про укладення 2 договорів (в т.ч. договір про надання послуг,

договір купівлі-продажу);

- про укладення 2 додаткових угод (в т.ч. додаткова угода до

угоди про сумісну діяльність, додаткова угода до договору

добровільного медичного страхування);

- про погодження 24 договорів (в т.ч. договори оренди

індивідуально визначеного майна, договори на проведення

робіт (надання послуг), цивільно-правові договори, договір

підряду, договір купівлі продажу природного газу, договір

купівлі-продажу майна);

- про погодження 5 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів оренди індивідуально визначеного майна, додаткова

угода до договору купівлі-продажу природного газу);

- про участь Компанії в засіданні Дирекції.

16.05.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про призначення секретаря засідання правління;

- про вжиття заходів щодо проведення повторної незалежної

експертної оцінки майна;

- про укладення 2 додаткових угоди (в т.ч. додаткова угода до

договору про надання цільової безпроцентної поворотної

фінансової допомоги, додаткова угода до договору оренди);

- про погодження 4 договорів (в т. ч. договір оренди

індивідуально визначеного майна, договір на надання геолого-

геофізичну інформацію, договір на розробку проектно-

кошторисної інформації, договір про надання послуг

кваліфікованим технічним персоналом).



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

15.06.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 2 договорів (в т.ч. договори оренди

індивідуально визначеного майна, договори про надання

безпроцентної поворотної фінансової допомоги);

- про погодження 12 договорів (в т.ч. договори оренди (найму)

нерухомого майна, договори на розробку проектно-

кошторисної документації, договори про виконання робіт

(надання послуг), договори підряду, договори на проведення

державної експертизи та оцінки запасів корисних

копалин,договори оренди індивідуально визначеного майна);

- про погодження 13 додаткових угод (в т.ч. додаткова угода до

договору купівлі-продажу, додаткові угоди до договорів

оренди (найму) нерухомого майна, додаткові угоди до

договорів оренди майна, додаткова угода до договору про

спільну інвестиційну і виробничу діяльність, додаткова угода

про розірвання договору оренди індивідуально визначеного

майна);

- про списання майна Компанії;

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах;

- про надання матеріальної допомоги працівнику Компанії;

- про надання поворотної фінансової допомоги працівнику

Компанії;

- про передачу майна в оренду;

- про здійснення заходів щодо організації та проведення

незалежної експертної оцінки вартості майна;

- про преміювання працівників трудового колективу Компанії.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

22.06.2018р. Присутні 2 (два) члени правління 

з 3-х (трьох), що становить 

більше половини його членів. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про призначення секретаря засідання правління;

- про заохочення працівників Компанії;

- про участь Компанії в позачергових загальних зборах;

- про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна;

- про погодження 7 договорів (в т.ч. договори оренди

індивідуально визначеного майна, договори про надання

безпроцентної поворотної фінансової допомоги, договори про

надання послуг (виконання робіт);

- про погодження 3 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договору поставки, додаткова угода до договору оренди

(найму) нерухомого майна).

12.07.2018р. Присутні 2 (два) члени правління 

з 3-х (трьох), що становить 

більше половини його членів. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення додаткової угоди до договору про надання

безпроцентної поворотної фінансової допомоги;

- про погодження 9 договорів (в т.ч. договори поставки

(постачання), договір купівлі-продажу, договір на

виготовлення проектно-кошторисної документації, договори

складського зберігання, договір на надання транспортних

послуг, договір на переробку давальницького зерна);

- про погодження додаткової угоди до договору на надання

транспортних послуг.

- про продовження терміну повернення фінансової допомоги;

- про заохочення працівників Компанії;

- про преміювання працівників трудового колективу Компанії.



Дата 

засідання

Кворум Загальний опис прийнятих рішень

20.12.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 21 додаткової угоди (в т.ч. додаткові угоди до

договорів доручення, додаткова угода до договору суборенди

транспортного засобу, додаткова угода до договору підряду,

додаткові угоди до договорів оренди (найму) нерухомого

майна, додаткова угода до договору субпідряду, додаткові

угоди до договорів про надання безпроцентної поворотної

фінансової допомоги);

- про погодження 2 договорів (в т.ч. договір оренди (найму)

нерухомого майна, договір про виконання робіт);

- про погодження 2 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди про

розірвання договорів оренди (найму) нерухомого майна);

- про надання дозволу на списання з балансу витрат

незавершеного будівництва по завершених

геологорозвідувальних роботах.

28.12.2018р. На засіданні правління Компанії 

присутні 3 (три) члени правління. 

Засідання правління Компанії 

визнано правомочним.

- про укладення 4 договорів (в т.ч. договір про надання

безпроцентної поворотної фінансової допомоги, договір про

надання послуг, договори купівлі-продажу, договір уступки

права вимоги);

- про укладення 30 додаткових угод (в т.ч. додаткові угоди до

договорів про надання безпроцентної поворотної фінансової

допомоги, додаткова угода до договору на проведення

геологорозвідувальних робіт);

- про погодження 8 договорів (в т.ч. договори поставки, договір

на проведення лабораторних робіт, договори про надання

послуг (виконання робіт);

- про затвердження положення про облікову політику Компанії.



5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в
Компанії не створено та не затверджено. Проте, 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.
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.



6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
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

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії відсутні.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії
Відповідно до пункту 44 Статуту Компанії Кабінет Міністрів України за поданням Держгеонадр призначає на посаду та
звільняє з посади голову і заступників голови правління. Держгеонадра призначає на посаду та звільняє з посади за
поданням голови правління членів правління (крім голови і заступників голови правління); призначає на посаду та звільняє з
посади голову та членів наглядової ради; призначає на посаду та звільняє з посади голову та членів ревізійної комісії.
Голова правління Компанії призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера.
9. Повноваження посадових осіб емітента.
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.
Брати участь у засіданні Наглядової ради Компанії з правом дорадчого голосу.
Брати участь у роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу.
Ініціювати скликання засідання Наглядової ради Компанії.
Голови 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 і 
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 добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
10) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії;
11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;
12) укладає контракти з керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх 
підприємств;
13) укладає договори від імені Компанії;
14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами 
Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30000 гривень;
15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;
16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;
17) призначає за погодженням з СБУ керівника режимно-секретного підрозділу, на якого покладається організація та 
здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
18) укладає контракти із заступниками голови правління та іншими членами правління після затвердження їх умов наглядовою 
радою;
19) надає уповноваженому представнику Компанії завдання на голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) і на 
засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій 
(частки, паї);
20) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що не належать до компетенції інших органів Компанії.



Наглядова рада
Члени наглядової ради мають право:
1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Компанію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися 
з документами Компанії, отримувати їх копії по запиту.
2. Ініціювати скликання засідання Наглядової ради Компанії.
3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Компанії з визначених питань.
4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Компанії.
5. Брати участь у роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу.
Голова Наглядової ради:
1. організує роботу Наглядової ради;
2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організує затвердження порядку денного засідань та ведення 
протоколів засідань Наглядової ради;
3. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами органів управління Компанії;
4. у разі прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування), надсилає проект 
такого рішення членам Наглядової ради, які повинні викласти в письмовій формі свою думку щодо рішення і надіслати 
протягом п’яти робочих днів з дати одержання проекту рішення.

Голова Наглядової ради протягом п’яти робочих днів з дати закінчення зазначеного строку інформує членів 
Наглядової ради та правління Компанії в письмовій формі про прийняті рішення. 
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член 
Наглядової ради за її рішенням.
Заступник Голови Наглядової ради виконує функції, покладені на нього Головою Наглядової ради та виконує його обов’язки за 
його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків.
У роботі Наглядової ради бере участь секретар, який обирається на першому засіданні Наглядової ради. Секретар Наглядової 
ради:
за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових 
засідань Наглядової ради;
забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради і забезпечує їх надання членам Наглядової ради 
та іншим посадовим особам органів управління Компанії;
веде протоколи засідань Наглядової ради.




