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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Акціонерне товариство "Укрнафта" (надалі - Товариство) засноване 
відповідно до рішення Державного Комітету України по нафті і газу від "23" лютого 
1994 року №57 шляхом перетворення державного підприємства Виробниче 
об'єднання "Укрнафта" у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу 
Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 
1993 року № 210. 

1.2. Цей статут розроблений на основі Закону України "Про господарські 
товариства", Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України 
"Про приватизацію майна державних підприємств", а також іншого діючого 
законодавства України. 

Якщо одне або більше положень Статуту будуть розглядатися як такі, що 
втратили юридичну силу, або недійсні, інші положення Статуту вважаються 
чинними. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА 

2.1. Повна назва Товариства: 
українською мовою: "Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"; 
російською мовою: "Открытое акционерное общество "Укрнефть"; 
англійською мовою: Joint Stock Company "Ukrnafta". 

2.2. Скорочена назва Товариства: 
українською мовою: ВАТ "Укрнафта"; 
російською мовою: ОАО "Укрнефть"; 
англійською мовою: JSC "Ukrnafta". 

2.3.Місцезнаходження Товариства:254655, Україна, м.Київ, Несторівський 
пров.,3-5. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

3.1. Метою діяльності Товариства є: 
Забезпечення господарства України нафтою, газом та продуктами їх 

переробки, задоволення потреб населення, підприємств і організацій в іншій 
продукції, впровадження у народне господарство винаходів та інших новацій, 
проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених 
чинним законодавством України, одержання прибутку. 

3.2. Предметом діяльності Товариства є: 
комплексне забезпечення нафтогазовидобутку, підвищення рівня 

нафтогазоконденсатовіддачі, виробництво супутніх продуктів нафтогазовидобутку; 
- розвиток виробничої бази, пошуково-розвідувальне та експлуатаційне 

буріння, впровадження сучасних технологій пошуку родовищ та видобутку нафти, 
газу і конденсату; 

- переробка продуктів нафтогазовидобутку та реалізація нафтопродуктів; 
- використання власної сировини в якості давальницької для виробництва 

паливно-мастильних матеріалів, закупка паливно - мастильних матеріалів і їх 
реалізація; 

- здійснення геологічного вивчення пошуків, розвідки і розробки (експлуатації) 
нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, покладів підземних вод та іншої 
мінеральної сировини; промислова підготовка, транспортування, переробка і 
реалізація нафти, газу і конденсату, продуктів їх переробки та продуктів переробки 
підземних вод, а також мінеральної сировини; 

виконання геодезичних, зйомочних, інженерно-геодезичних робіт, 
кадастрових зйомок; 

- сервісне обслуговування, виробництво та ремонт всіх видів нафтогазового 
обладнання; 
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- проведення профілактики і ліквідація проявів та відкритих фонтанів; 
- технічне переозброєння, розширення і реконструкція цехів і дільниць 

підприємств, удосконалення окремих технологічних процесів, механізація важких і 
трудомістких робіт, реконструкція інженерних мереж і споруд на промислових, 
сільськогосподарських і житлово-комунальних об'єктах; 

- реконструкція тепло-енергетичного обладнання, монтаж, ремонт і наладка 
тепло-енергетичного обладнання систем газопостачання на промислових і 
комунально-побутових об'єктах підприємств, а також в населених пунктах поблизу 
нафтогазових родовищ, розподільчих газопроводів, газопроводів-вводів (ввідних і 
внутрішніх газопроводів (крім поліетиленових), газорозподільчих пунктів на 
промислових і комунально-побутових об'єктах підприємства, а також в населених 
пунктах поблизу нафтогазових родовищ підприємств; 

- проведення капітального ремонту свердловин та робіт по збільшенню їх 
продуктивності; 

комерційні операції по забезпеченню потреб України в нафті і 
нафтопродуктах, постачальницько-збутова діяльність; 

проведення будь-яких спеціальних, будівельних, монтажних, 
налагоджувальних, ремонтних, сервісних, метрологічних та інших робіт; 

виконання науково-дослідних, пошуково-розвідувальних, інженерно-
конструкторських, проектно-пошукових, проектних, інформаційних, інноваційних та 
інших робіт; 

здійснення підприємницької діяльності з виробництва, постачання 
електроенергії за нерегульованим тарифом і передачі електроенергії по місцевих 
електромережах; 

- надання інжинірингових, побутових, транспортних, комунальних, житлово-
комунальних, оздоровчо-лікувальних, менеджерських та інших послуг виробничого 
та комерційного характеру; 

- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виготовлення та 
збут товарів народного споживання; 

- зовнішньоекономічна діяльність з будь-яких видів робіт та послуг, що не 
заборонені чинним законодавством України; 

- організація та здійснення торговельного обслуговування та забезпечення 
гарячим харчуванням, роздрібної та оптової торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами; 

- проведення у нафтогазових свердловинах промислово-геофізичних робіт з 
використанням вибухових матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання 
(радіоактивні методи); 

- виробництво будівельних матеріалів, виробів виробничо - технічного 
призначення, конструкцій та виробів із бетону, залізобетону, металу, дерева і 
місцевих матеріалів, переробка промислової сировини; 

- ремонт і сервісне обслуговування усіх видів транспорту; 
- здійснення торговельної діяльності у сфері оптової торгівлі непродовольчими 

товарами (нафта, газ, нафтопродукти, різноманітне нафтопромислове та бурове 
обладнання, матеріали, запчастини, необхідні у технологічному процесі видобутку 
нафти і газу, спецтехніка, автомобілі і трактори, кранове обладнання та техніка); 

- здійснення торговельної діяльності нафтопродуктами через автозаправочні 
станції у роздробі; 

- виробництво та збут товарів народного споживання та сільськогосподарської 
продукції; 

будівництво та облаштування сервісних пунктів, у тому числі 
автозаправочних станцій; 

- послуги по охороні та зберіганню майна, прав власності на інтелектуальну 
власність; 

- організація забезпечення кадрами, їх нової підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації спеціалістів, в тому числі за кордоном; 
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- всі види агентських, посередницьких, комерційних, консультативних, 
інформаційних послуг та експертиз, управління майном за дорученням, довірчі 
операції; 

- виготовлення та реалізація медикаментів, ветеринарних препаратів; 
- надання транспортно-експедиційних послуг; 
- надання послуг в сфері сервісного обслуговування, бізнесу, готельного 

господарства, туризму, проведення виставок, конференцій і т.ін.; 
- здійснення освітньої діяльності в системі дошкільних закладів; 
- видавнича та рекламна діяльність; 
- виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм 

комп'ютеризації підприємств і організацій. 
У порядку диверсифікації для досягнення поставленої мети Товариство 

здійснює також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України. 
3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після 

одержання відповідних ліцензій. 
Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до 

роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у 
визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної 
форми до державної таємниці. 

3.4. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону 
України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. 

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 

4.1. Товариство є юридичною особою, яке здійснює свою діяльність відповідно 
до чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.2. Товариство є правонаступником державного підприємства - Виробничого 
об'єднання "Укрнафта". 

4.3. Майно Товариства складається з основних та обігових коштів, а також 
цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства. 

4.4. Товариство є власником: 
- майна, переданого йому засновником у власність; 
- продукції, виробленої Товариством; 
- одержаних доходів; 
- іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом. 

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства 
або передане йому в користування, несе Товариство. 

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном 
відповідно до мети та предмету своєї діяльності. 

4.5. Товариство має право купувати, продавати, передавати безкоштовно, 
обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва 
та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, 
якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. 

4.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші 
рахунки в установах банків; печатку зі своїм найменуванням, товарний знак, 
зареєстрований в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування 
Держпатенту України, а також інші необхідні реквізити. 

4.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях тільки в межах 
свого майна. Акціонери несуть відповідальність тільки в межах свого внеску (вартості 
пакету належних їм акцій) до Статутного фонду. 

4.8. Товариство має право укладати від свого імені угоди (договори, контракти), 
зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, 
доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, 
вступати в зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та 
третейському суді. 
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4.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах 
належного йому майна, згідно з чинним законодавством. 

4.10. Для досягнення мети діяльності, Товариство має право у порядку, 
визначеному чинним законодавством та цим Статутом: 

- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери; 
- засновувати об'єднання та приймати участь в об'єднаннях з іншими 

господарюючими суб'єктами; 
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; 
- відкривати рахунки (розрахункові та валютні) у банках (в тому числі за 

місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і 
за кордоном ) у національній та іноземній валюті; 

- одержувати банківські кредити, класти кошти на депозит в банки, надавати 
(за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних 
осіб; 

- проводити аукціони, виставки, ярмарки; 
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань; 
- проводити операції на біржах; 
- отримувати право на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг); 
- укладати ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності 

та на передачу прав власності на об'єкти промислової власності; 
- створювати як на території України, так і за її межами, господарські 

товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва та 
структурні одиниці в порядку, що не суперечить чинному законодавству. Створені 
Товариством філії, представництва та структурні одиниці можуть наділятись 
основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх 
діяльністю проводиться особами, що призначаються Правлінням Товариства; 

- вести іншу діяльність, не заборонену законодавством України. 
4.11. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи 

виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, 
постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на 
договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не 
суперечать чинному законодавству України. 

4.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з 
законодавством України. 

4.13. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються 
згідно з законодавством України судом, арбітражним судом, третейським судом або 
іншими органами України чи іноземних держав, якщо у договорі не передбачено 
інше. 

4.14. До складу Товариства входять структурні одиниці без статусу юридичної 
особи. 

Перелік структурних одиниць, що входять до Товариства, наводиться в 
додатку №1 до цього Статуту. 

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 

5.1. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України 
по нафті і газу. 

5.2. Акціонерами Товариства є: 
- юридичні та фізичні особи України та інших країн, що набули право 

власності на акції на підставі чинного законодавства України. 
5.3. Акціонери мають право: 
- брати участь у загальних зборах Товариства; 
- обирати та бути обраним до Спостережної ради, Ревізійної комісії та інших 

органів управління Товариства; 
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- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку 
(дивіденди); 

- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера 
Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти 
Товариства про його діяльність, протоколи зборів; 

- отримувати кошти Товариства, пропорційно вартості належних їм акцій 
Товариства, у разі його ліквідації; 

- вільно розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному 
чинним законодавством України та цим Статутом; 

- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій 
Товариства. 

Акціонери можуть мати також і інші права, передбачені чинним 
законодавством. 

5.4. Акціонери зобов'язані : 
- дотримуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати 

рішення загальних зборів; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства; 
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України. 
5.5. Акціонери відповідають по зобов'язаннях Товариства в межах належних їм 

акцій. 

6. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА 

6.1. Статутний фонд Товариства становить 13557127,5 грн. (тринадцять 
мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто двадцять сім гривень п'ятдесят копійок). 

В статутний фонд Товариства входить майно структурних одиниць. 
6.2. Статутний фонд поділено на 54228510 шт. (п'ятдесят чотири мільйони двісті 

двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 
копійок. 

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір 
статутного фонду. 

6.4. Розмір Статутного фонду після повної сплати усіх раніше випущених акцій 
може бути збільшений шляхом: 

- додаткового випуску акцій ; 
- збільшення номінальної вартості акцій; 
- обміну облігацій на акції . 

Зменшення Статутного фонду здійснюється шляхом: 
- зменшення номінальної вартості акцій; 
- зменшення кількості акцій через їх придбання з подальшим анулюванням. 
6.5. Рішення про збільшення або зменшення Статутного фонду приймається 

Вищим органом товариства - зборами акціонерів. 
6.6. Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів не 

допускається. 

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ 

7.1. Товариство випускає акції у розмірі його статутного фонду і проводить їх 
реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Випуск акцій може здійснюватися в готівковій або безготівковій формі. У 
випадку безготівкової форми обігу - право власності акціонера підтверджується 
випискою з Реєстру акціонерів або сертифікатом (свідоцтвом). Виписка з Реєстру 
акціонерів або сертифікат (свідоцтво) не є цінним папером. 

7.2. Акціонери Товариства зобов'язані повністю сплатити належну вартість 
акцій, на які вони підписалися, у термін, визначений протоколом про випуск акцій. 
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Товариство може за рішенням Правління не продати акціонеру акції, якщо 
термін прострочення платежу перевищить 3 місяці, а також за умови, коли вартість 
акцій сплачена передплатником частково. При несплаті протягом 3 місяців після 
встановленого строку встановленого платежу, Товариство має право реалізувати ці 
акції за порядком встановленим цим Статутом. У разі реалізації акцій проплачені 
кошти повертаються у 10 - денний строк з моменту їх реалізації. 

7.3. Товариство може випускати прості іменні, привілейовані та інші акції, обіг 
яких реєструється через систему Реєстру власників іменних цінних паперів. Реєстр 
власників іменних цінних паперів ведеться згідно з чинним законодавством України. 

У випадку втрати виписки або сертифікату (свідоцтва) акціонер повинен 
письмово заявити про це Реєстратору іменних цінних паперів емітента, який повинен 
видати дублікат виписки або сертифікат (свідоцтво). 

7.4. Порядок обігу цінних паперів Товариства регулюється чинним 
законодавством України. 

7.5. Повна оплата вартості акцій надає акціонерам право на отримання 
дивідендів. 

7.6. Для залучення додаткових коштів Товариство має право випускати інші 
цінні папери і розповсюджувати їх між юридичними та фізичними особами у 
відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом. 

7.7. Товариство за рахунок коштів, що перевищують статутний фонд, має 
право викупити у акціонерів сплачені ними акції для їх наступного розміщення 
серед своїх працівників, перепродажу або анулювання. Порядок виконання цієї дії 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ 

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської 
діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на 
оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені 
законодавством України податки, інші платежі до бюджету, відсотки по кредитах 
банків та облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, 
залишається в повному розпорядженні Товариства. 

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства 
затверджується Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Товариства 
та Спостережної Ради. 

8.3. Товариство створює: 
8.3.1. Резервний (страховий) фонд; 
8.3.2. Фонд сплати дивідендів; 
8.3.3. Фонд виробничого розвитку Товариства; 
8.3.4. Фонд соціального розвитку і забезпечення; 
8.3.5. Фонд матеріального заохочення; 
8.3.6. Фонд викупу акцій; 
8.3.7. Інші фонди за рішенням Загальних зборів акціонерів. 
Порядок створення та використання фондів Товариства обумовлюється 

Положенням про розподіл і використання прибутку та створення фондів Товариства, 
що приймається Спостережною Радою. 

8.4. Резервний фонд Товариства становить 25 відсотків статутного фонду 
Товариства. 

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 
відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. 

8.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку 
Товариства. 

Виплата дивідендів здійснюється згідно з "Положенням про порядок 
нарахування і виплату дивідендів". 
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8.6. Спостережна рада та Загальні збори не мають право оголошувати сплату 
та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є неплатоспроможним або може стати 
неплатоспроможним внаслідок такої сплати. 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

9.1. Управління Товариством здійснюють : 
- Загальні збори акціонерів Товариства; 
- Спостережна рада Товариства; 
- Правління Товариства. 
9.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства 

здійснюється Ревізійною комісією. 
9.3. Члени Спостережної ради, члени Правління, Голова Ревізійної комісії є 

посадовими особами Товариства. 
9.4. Посадові особи Товариства несуть дисциплінарну, адміністративну та іншу 

відповідальність згідно чинного законодавства України. 

9.5. Загальні збори акціонерів 
9.5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори 

акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності 
Товариства, внесеного до порядку денного Зборів у порядку, встановленому цим 
Статутом та чинним законодавством. 

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Дата 
проведення загальних зборів акціонерів затверджується Правлінням Товариства. 
Позачергові збори акціонерів скликаються у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. Порядок скликання та проведення загальних зборів 
визначається Положенням про загальні збори акціонерів, яке затверджується 
Загальними зборами акціонерів Товариства. 

9.5.2. Повідомлення про час, місце проведення Зборів та порядок денний 
надсилається кожному з акціонерів, а також публікується в одній із 
загальноукраїнських газет не пізніше, ніж за 45 днів до дати проведення Зборів. 

9.5.3. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: 
"одна акція - один голос". Після виконання плану розміщення акцій Товариства 
встановлюється мінімальна кількість акцій, яка надає право голосу - 1000 (одна 
тисяча) акцій. 

9.5.4. Акціонери (їх уповноважені представники), які приймають участь у 
роботі Загальних зборів акціонерів, реєструються із зазначенням кількості голосів, 
якими вони володіють. 

9.5.5. Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх 
представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що 
не є акціонерами Товариства. 

9.5.6. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать: 
- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його 

планів та звітів про їх виконання; 
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження 

Статуту у новій редакції; 
- обрання та відкликання Голови, першого заступника Голови, секретаря, 

членів та кандидатів в члени Спостережної ради; 
- обрання та відкликання Голови Правління; 
- обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства; 
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його 

структурні одиниці, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, порядку 
розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; 

- прийняття рішення про розпорядження (заставу, здачу в оренду, продаж, 
обмін та інше відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо загальна сума угод 
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за фінансовий рік перевищує 25% від залишкової балансової вартості основних 
фондів; 

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх 
підприємств, філій, представництв та структурних одиниць ; 

- затвердження положень: 
Про загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта"; 
Про Спостережну раду ВАТ "Укрнафта"; 
Про Правління ВАТ "Укрнафта"; 
Про Ревізійну комісію; 

- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових 
осіб Товариства; 

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Товариства, 
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 

- прийняття рішення про випуск облігацій. 
9.5.7. Загальні збори акціонерів визнаються правочинними, якщо у них беруть 

участь акціонери, що мають у сукупності більш, ніж 60% голосів. 
9.5.8. Члени виконавчих органів Товариства, що не є акціонерами, мають право 

приймати участь у роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу . 
9.5.9. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань: 
- внесення змін до Статуту Товариства; 
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; 
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та 

представництв приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у 
зборах. 

9.5.10. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, 
які беруть участь у зборах. 

9.5.11. Будь-хто з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку 
денного зборів у термін не пізніше, ніж за 40 днів до скликання зборів. В цей же 
строк акціонери, які володіють у сукупності більше, як 10 % голосів, можуть 
вимагати включення питання до порядку денного. 

9.5.12. Пропозиції надаються у письмовій формі з чітким формулюванням 
питання та проектів рішень, які пропонуються по питанню, що виноситься на розгляд 
Загальних зборів. Правління за погодженням із Спостережною радою має право 
визначити доцільність внесення цих питань до порядку денного зборів. Якщо 
внесення пропозицій до порядку денного зборів вимагали акціонери, які володіють 
сукупно 10 % голосів, то Правління повинне включити їх до порядку денного. При 
цьому пропозиції повинні відповідати вимогам збереження комерційної таємниці та 
конфіденційної інформації. 

9.5.13. Організація проведення загальних зборів покладається на Правління 
Товариства. 

9.5.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань не включених до 
порядку денного. 

9.5.15. Загальні збори акціонерів можуть передати частину належних їм прав 
Спостережній раді та Правлінню Товариства. 

9.5.16. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією 
Вищого органу Товариства. Внесені зміни набувають юридичної сили з моменту їх 
державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. 

9.5.17. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту 
Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у 
зборах. 

9.6. Спостережна рада Товариства 
9.6.1. Спостережна рада Товариства здійснює контроль за діяльністю 

виконавчого органу - Правління Товариства. 
9.6.2. Голова, перший заступник Голови, секретар, члени та кандидати в члени 

Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. 
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Кількісний та персональний склад Спостережної ради визначається Загальними 
зборами акціонерів. 

9.6.3. Членами Спостережної ради Товариства не можуть бути обраними члени 
Правління та Ревізійної комісії Товариства. 

9.6.4. Член Спостережної ради Товариства може бути відкликаний до 
закінчення строку повноважень Спостережної ради Товариства за наявності 
достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена Спостережної 
ради Товариства приймають загальні збори акціонерів. 

9.6.5. Для заміни вибулих членів Спостережної ради Загальні збори акціонерів 
обирають 3 кандидати в члени Спостережної ради з числа акціонерів. 

У разі вибуття члена Спостережної ради в період між загальними зборами 
акціонерів, новий член Спостережної ради призначається нею з числа обраних 
кандидатів з наступним затвердженням його Загальними зборами. 

9.6.6. Спостережна рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів, рішення 
яких є для неї обов'язковими. 

9.6.7. Спостережна рада: 
- виконує покладені на неї окремі функції, що належать до компетенції 

Загальних зборів; 
- виносить на загальні збори пропозиції з питань діяльності Товариства у 

встановленому Статутом порядку; 
аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації 

інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та 
послуг; 

- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та 
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 

- погоджує за поданням Правління рішення про придбання Товариством 
власних акцій; 

- погоджує за поданням Правління рішення про подальший розподіл 
придбаних акцій Товариства; 

- погоджує за поданням Правління рішення про придбання Товариством інших 
акцій при заснуванні іншого акціонерного товариства; 

- затверджує статути та положення дочірніх підприємств, структурних 
одиниць, філій та представництв; 

- затверджує за поданням Правління порядок денний Загальних зборів; 
- затверджує за поданням Правління організаційну структуру Товариства; 
- призначає за поданням Голови Правління членів Правління; 
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх 

підприємств, філій, представництв та структурних одиниць Товариства; 
- затверджує внутрішні документи Товариства, що регламентують діяльність 

Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів; 
- за поданням Правління Товариства узгоджує рішення про розпорядження 

(заставу, здачу в оренду, продаж, обмін та інше відчуження) нерухомим майном 
Товариства, якщо сума угод становить від 5% до 25% від залишкової балансової 
вартості основних фондів; 

- за поданням Правління Товариства узгоджує рішення про розпорядження 
іншим майном, якщо сума угоди перевищує 25 мільйонів гривень; 

- за поданням Правління Товариства приймає рішення про випуск векселів, 
якщо загальна сума емісії перевищує 10% від валового доходу Товариства за 
минулий рік; 

- затверджує річні плани видобутку, переробки та реалізації газу та 
нафтопродуктів; 

- розглядає та затверджує звіти за кожний квартал поточного року, за 
минулий рік та проект балансу на поточний рік, які надаються Правлінням 
Товариства, Ревізійною комісією. 

9.6.8. Спостережна рада Товариства має право: 
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства; 
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- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань 
його діяльності; 

- розглядати пропозиції про зміни в Статуті Товариства; 
- скликати, в разі необхідності, позачергові збори акціонерів Товариства. 
9.6.9. Спостережна рада не має права втручатися в поточну господарську 

діяльність Правління. 
9.6.10. Засідання Спостережної ради Товариства скликає її Голова не менше 

одного разу на квартал. 
9.6.11. Не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року проводиться 

щорічне засідання Спостережної ради з метою розгляду проекту щорічного балансу 
Товариства, розрахунку прибутків та збитків і висновку аудитора. 

9.6.12. Позачергове засідання Спостережної ради може бути скликано на 
вимогу не менше 1/3 членів Спостережної ради, а також Правління або Ревізійної 
комісії Товариства. 

9.6.13. Засідання Спостережної Ради буде правочинним, якщо на ньому 
присутні 60% її членів. 

9.6.14. На засіданнях Спостережної ради, за її запрошенням, можуть бути 
присутні члени Правління з правом дорадчого голосу, при розгляді питань, що 
відносяться до їх компетенції. 

9.6.15. Рішення Спостережної Ради щодо: 
- розпорядження (застави, здачі в оренду, продажу, обміну та іншого 

відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо загальна сума угод за- фінансовий 
рік становить від 5% до 25% від залишкової балансової вартості основних фондів; 

- придбання Товариством власних акцій; 
- затвердження статутів та положень дочірніх підприємств, структурних 

одиниць, філій та представництв; 
- подальшого розподілу придбаних акцій Товариства, -
приймаються 75% голосами присутніх на засіданні членів Спостережної Ради. 
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів. 

9.6.16. Кожен член Ради має один голос. При однаковій кількості голосів 
приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради Товариства. 

Спостережна рада Товариства може приймати рішення шляхом опитування, 
якщо усі її члени погодилися з цим у письмовій формі. Опитування проводить 
Голова Спостережної ради. 

9.6.17. Рішення, прийняті на засіданні Спостережної ради Товариства, 
оформляються протоколом, який підписується Головою та секретарем Спостережної 
ради Товариства. 

9.6.18. Голова Спостережної ради організує ведення протоколу. Ведення книги 
протоколів засідань Спостережної ради і переписку у справах Спостережної ради 
здійснює відповідальний секретар Спостережної ради. Книга протоколів має бути у 
будь-який час надана членам Спостережної ради. На їх вимогу повинні бути видані 
засвідчені витяги з книги протоколів. 

9.6.19. Спостережна рада звітує вищому органу Товариства про свою роботу за 
рік. 

9.6.20. Рішенням Загальних зборів акціонерів до компетенції Спостережної ради 
може бути передано частину повноважень Загальних зборів. 

9.6.21. Спостережна рада діє на підставі Положення про Спостережну раду, що 
затверджується Загальними зборами акціонерів. 

9.6.22. За рішенням Спостережної ради, частина її повноважень може бути 
передана Правлінню Товариства. 

9.6.23. За виконання своїх обов'язків членам Спостережної ради Товариства 
встановлюється винагорода в розмірі, що визначений в Положенні про Спостережну 
раду 

9.6.24. Спостережна рада погоджує контракти, що укладаються Головою 
Правління з членами Правління. 
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9.6.25. Голова Спостережної ради від імені Товариства укладає контракт з 
Головою Правління Товариства. 

9.7. Правління Товариства 
9.7.1. Правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією 

поточною діяльністю Товариства. Правління діє на підставі Положення про 
Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів. 

9.7.2. Правління Товариства підпорядковане Загальним зборам акціонерів та 
Спостережній раді Товариства, рішення яких для Правління є обов'язковими. 

9.7.3. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства 
простою більшістю голосів строком на 3 роки. Члени Правління призначаються за 
поданням Голови Правління Спостережною радою Товариства. 

Строк повноважень членів Правління - 3 роки. 
9.7.4. Член Правління Товариства може бути відкликаний до закінчення строку 

повноважень члена Правління Товариства за наявності достатніх на це підстав. 
Рішення про дострокове відкликання члена Правління Товариства приймає 
Спостережна рада. 

9.7.5. Роботою Правління керує Голова Правління, який організує діяльність 
виконавчого органу, формує його склад і несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Правління завдань. 

9.7.6. Правління Товариства: 
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та 

структурних одиниць, організує, та контролює виконання планів; 
- розробляє поточні фінансові звіти; 
- дає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів 

Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд 
Спостережної ради Товариства та Загальних зборів акціонерів Товариства; 

- визначає порядок і строк виплати дивідендів; 
- приймає рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх 

підприємств Товариства, філій, представництв та структурних одиниць; 
- приймає рішення про випуск векселів, якщо загальна сума емісії не 

перевищує 10% від валового доходу Товариства за минулий рік; 
- у разі прийняття рішення Загальними зборами про збільшення розміру 

статутного фонду здійснює розробку проспекту емісії цінних паперів Товариства та 
вирішує організаційні питання; 

- готує і виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів Товариства 
зміни та доповнення до Статуту; 

- приймає рішення про розпорядження (заставу, здачу в оренду, продаж, обмін 
та інше відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо сума угод становить до 
5% від залишкової балансової вартості основних фондів; 

- приймає рішення про розпорядження іншим майном (крім нерухомого) 
Товариства, якщо сума угоди не перевищує 25 мільйонів гривень; 

- визначає питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 
та готує проекти рішень з цих питань; 

- організує випуск та розміщення цінних паперів Товариства; 
- готує та затверджує внутрішні інструкції та правила; 

організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої 
діяльності Товариства; 

- організує збут продукції; 
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із 

споживачами його продукції; 
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-

розрахункових операцій; 
- складає річний баланс та річний звіт Товариства; 
- здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 
- веде облік кадрів; 
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- організує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних 
одиниць; 

- організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції 
та положення, що регламентують їх роботу; 

- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та 
представництва Товариства; 

- організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; 
- здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання ; 
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей ; 
- веде архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії ; 
- делегує частину повноважень керівникам дочірніх підприємств, філій, 

представництв та структурних одиниць; • 
- виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, 

що делеговані Загальними зборами акціонерів Товариства; 
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів акціонерів, 

Спостережної ради та Ревізійної комісії Товариства та інші функції передбачені 
Положенням про Правління. 

9.7.7. Правління Товариства збирається за необхідністю, але не менше одного 
разу на місяць. Правління Товариства чинне вирішувати винесені на його розсуд 
питання у випадках, коли у засіданні приймає участь не менш, ніж 50% його членів. 

9.7.8. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів. 
Кожен член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається 
рішення, за яке проголосував Голова Правління. 

9.7.9. Рішення Правління Товариства оформлюються протоколом, який підписує 
Голова та Секретар Правління Товариства. 

9.7.10. Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з діючим 
законодавством та цим Статутом: 

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; 
- в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інші нормативні 

вказівки з питань діяльності Товариства; 
- розпоряджається відповідно до чинного законодавства та цього Статуту 

майном та коштами Товариства; 
- представляє інтереси Товариства в усіх установах , підприємствах, 

організаціях в Україні та за її межами; 
- видає довіреності; 
- діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти та інші 

юридичні акти від імені Товариства; 
- відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки 

Товариства; 
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; 
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі 

закордонні; 
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 
- укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з 

працівниками; 
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; 
- представляє Товариство в суді, арбітражному суді, державних органах; 
- затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію; 
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби 

заохочення та накладає стягнення; 
затверджує штатний розклад Товариства, філій, представництв та 

структурних одиниць; 
- розподіляє обов'язки між членами Правління, визначає їх повноваження та 

відповідальність; 
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- організує ведення протоколів засідання Правління Товариства. 
9.7.11. Голова Правління Товариства організує військовий облік та мобілізаційні 

заходи згідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей 
мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву. 

На Голову Правління Товариства, діяльність якого пов'язана з державною 
таємницею, покладається організація і вживання заходів для охорони державної 
таємниці. 

З метою розробки і вживання заходів для забезпечення режиму секретності та 
постійного контролю за його дотриманням у Товаристві, на виконання Закону 
України "Про державну таємницю", створюється на правах окремого структурного 
підрозділу режимно-секретний орган. 

9.7.12. У разі відсутності Голови Правління право виступати від імені 
Товариства без довіреності має його заступник. 

9.7.13. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та 
господарської діяльності Товариства Голова Правління може створювати тимчасові 
або постійно діючі комітети та комісії з компетентних співробітників Товариства. 

9.8. Ревізійна комісія Товариства 
9.8.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа 

акціонерів або їх представників строком на 3 роки. Кількісний та персональний склад 
Ревізійної комісії визначається Загальними зборами акціонерів. 

9.8.2. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів. 
9.8.3. До складу Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Спостережної 

ради Товариства та члени Правління. 
9.8.4. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської 

діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. 
Результати перевірок оформлюються актом за підписами Голови Ревізійної 

комісії, Голови Правління та головного бухгалтера Товариства. 
9.8.5. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. 

Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган Товариства не має права 
затверджувати баланс. 

9.8.6. На вимогу Ревізійної комісії, їй повинні бути надані усі матеріали, 
бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб 
Товариства. 

9.8.7. Ревізійна комісія доповідає Загальним зборам акціонерів та Правлінню 
результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, 
повідомлень на засіданнях органів управління. 

9.8.8. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. 
9.8.9. Кожен член Ревізійної комісії повинен зберігати в таємниці конфіденційну 

інформацію та всі ті відомості, які він отримав, виконуючи обов'язки в складі 
Ревізійної комісії. 

9.8.10. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання 
Загальних зборів або проведення засідання Спостережної ради Товариства, якщо 
виникла загроза суттєвим інтересам Товариства чи виявлені зловживання, вчинені 
посадовими особами Товариства. 

9.8.11. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, що 
затверджується Загальними зборами акціонерів. 

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

10.1. Правління Товариства розробляє та здійснює оперативний, 
бухгалтерський облік підсумків своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і 
подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. 

10.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. 
10.3. Підсумки фінансового року у звіті Правління про результати діяльності 

надаються черговим Загальним зборам. 
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10.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до 
планів, які затверджуються вищим органом Товариства. 

11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

11.1. Правління Товариства самостійно розробляє та затверджує структуру та 
штати, визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і системи оплати праці 
співробітників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи у ньому, 
встановлює режим роботи та відпочинку персоналу, його соціальне забезпечення та 
соціальне страхування у відповідності з чинним законодавством. 

11.2. Товариство має право залучати до співробітництва українських та 
іноземних фахівців на засадах контракту, угоди і визначати умови такого 
співробітництва у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим 
Статутом. 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу 
Товариства. 

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків 
переходить до правонаступників. 

12.3. Товариство може бути ліквідоване: 
- за рішенням Вищого органу Товариства; 
- на підставі рішення суду або арбітражного суду. 
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом 

Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства (за рішенням суду 
або арбітражного суду) ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. 

12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню справами Товариства. 

12.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену 
нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам. 

12.7. Ліквідаційна комісія публікує в загальноукраїнській газеті оголошення 
про його ліквідацію, порядок та строк заявления кредиторами претензій. 

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів 
та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів 
Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та 
представляє його Загальним зборам акціонерів або органу , що призначив 
ліквідаційну комісію. 

12.8. Наявні грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу майна 
Товариства при його ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці 
працівників Товариства, кредиторами та виконання інших зобов'язань, 
розподіляються ліквідаційною комісією серед акціонерів пропорційно вартості акцій, 
що знаходяться у них. 

12.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що 
припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного 
реєстру. 
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Додаток № 1 
до статуту відкритого 
акціонерного товариства 

"Укрнафта", 
прийнятий на перших зборах 
акціонерів 08.10.1997 

ПЕРЕЛІК 
Структурних одиниць, що входять до складу ВАТ "Укрнафта". 

1.Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" (НГВУ), м.Борислав, 
Львівської області. 

2Нафтогазовидобувне управління "Долинанафтогаз" (НГВУ), м.Долина, Івано-
Франківської області. 

З.Нафтогазовидобувне управління "Надвірнанафтогаз" (НГВУ), м.Надвірна, 
Івано- Франківської області. 

4.Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" (НГВУ), м.Охтирка, 
Сумської області. 

б.Нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз" (НГВУ), м.Полтава. 
б.Нафтогазовидобувне управління "Чернігівнафтогаз" (НГВУ), м.Прилуки, 

Чернігівської області. 
7.Гнідинцівський газопереробний завод (ГПЗ), с.м.т. Варва, Чернігівської 

області. 
8.Долинський газопереробний завод (ГПЗ), м.Долина, Івано-Франківської 

області. 
9.Качанівський газопереробний завод (ГПЗ), с. Мала Павлівка, Сумської 

області. 
ІО.Бориславське управління бурових робіт (УБР), м.Борислав, Львівської 

області. 
П.Долинське управління бурових робіт (УБР), м.Долина, Івано-Франківської 

області. 
12. Надвірнянське управління бурових робіт (УБР), м.Надвірна, Івано-

Франківської області. 
ІЗ.Івано-Франківське управління бурових робіт (УБР), м.Івано- Франківськ. 
14.0хтирське управління бурових робіт (УБР), м.Охтирка, Сумської області. 
15.Прилуцьке управління бурових робіт (УБР), м.Прилуки, Чернігівської 

області. 
Іб.Долинське тампонажне управління (ТУ), м. Долина, Івано-Франківської 

області. 
17. Полтавське тампонажне управління (ТУ), м.Полтава. 
18.Гоголівська Центральна база виробничого обслуговування (ЦБВО), 

см.т.Гоголево, Полтавської області. 
19.Бориславська Центральна база виробничого обслуговування (ЦБВО), 

м.Борислав, Львівської області. 
20.Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ), м.Івано-Франківськ. 
21.Центр нормативно-економічних досліджень (ЦНЕД), м.Івано-Франківськ. 
22. Управління автоматизованих систем (УАС), м. Київ. 
23Полтавська воєнізована частина по попередженню і ліквідації відкритих 

нафтових і газових фонтанів, м. Полтава. 
24.Центр геолого-тематичних досліджень (ЦГТД), м. Київ. 
25.Карпатське управління геофізичних робіт (УГР), м.Івано-Франківськ. 
26Полтавське управління геофізичних робіт (УГР), м.Полтава. 
27. Долинська експортно-імпортна база, м.Долина, Івано-Франківська область. 
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28.Бориславське управління технологічного транспорту (УТТ), м.Борислав, 
Львівської області. 

29.Гоголівське управління технологічного транспорту (УТТ), см.т.Гоголево, 
Полтавської області. 

ЗО.Долинське управління технологічного транспорту (УТТ),м.Долина, Івано-
Франківська область. 

ЗІ.Надвірнянське управління технологічного транспорту (УТТ), м.Надвірна, 
Івано- Франківської області. 

32.0хтирське управління технологічного транспорту (УТТ), м.Охтирка, 
Сумської області. 

ЗЗ.Прилуцьке управління технологічного транспорту (УТТ), м.Прилуки, 
Чернігівської області. 

34. Управління "Укрнафтосервіскомплект", м.Київ. 
35. Бориславське управління "Нафтосервіскомплект", м.Борислав, Львівської 

області. 
Зб.Надвірнянське управління "Нафтосервіскомплект", м.Надвірна, Івано-

Франківської області. 
37,Охтирське управління "Нафтосервіскомплект", м.Охтирка, Сумської області. 
38. Полтавське управління "Нафтосервіскомплект", м. Полтава. 
39. Прилуцьке управління "Нафтосервіскомплект", м.Прилуки, Чернігівської 

області. 
40.Відділ робітничого постачання "Бориславнафтогаз", м.Борислав, Львівської 

області. 
41. Відділ робітничого постачання "Долинанафтогаз", м.Долина, Івано-

Франківської області. 
42. Відділ робітничого постачання "Полтаванафтогаз" , м.Полтава. 
43. Відділ робітничого постачання "Чернігівнафтогаз", м.Прилуки, Чернігівської 

області. 
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