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1.) п.3.2. 
доповнити абзацами : 
-«надання санітарно-курортних послуг;» 

-«надання медичних послуг;» 
-«придбання, володіння і експлуатація приладів з джерелами 
іонізуючого випромінювання та генеруючими пристроями.» 
2) п.3.3. 
розділити на 2 (два) пункти: 3.3.1 і 3.3.2. 
3) п.4.9.-виключити. 
4) п.5.5.-виключити. 
5) п.8.6. 
слова "Спостережна рада та"-виключити. 
6) п.9.5.6. 
абзац «-обрання та відкликання Голови правління»- виключити. 
7) п.9.5.7. 

замінити слово «правочинними» на слово «правомочними», 

доповнити підпунктом: 
«9.6.2.1. Голосування з питань щодо виборів членів Спостережної 
ради здійснюється за принципом кумулятивного голосування. При 
голосуванні, акціонер голосує за будь-якого кандидата ( кандидатів) 
усією кількістю належних йому голосів, віддаючи, на свій розсуд, 
усі голоси одному кандидату, або розподіляючи голоси між кількома 
кандидатами у будь-якій пропорції. Обраними вважаються 
кандидати, що набрали більшу кількість голосів. 

(Підпункт 9.6.2.1. вступає в силу після затвердження на 
Загальниз зборах акціонерів по підсумках роботи за 1999 рік 
«Положення про Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного 
товариства «Укрнафта» і «Положення про Спостережну раду 
відкритого акціонерного товаритва «Укрнафта»).» 
9) п.9.6.3. 
замінити слово «обраними» словом «обрані». 
10) п.9.6.4. 
доповнити словами: "за поданням Спостережної Ради". 
11) п.9.6.5. 
в другому абзаці слово «призначається» замінити словом 
«обирається» ; 
12) п.9.6.7. 
абзац : «-погоджує за поданням Правління рішення про придбання 
Товариством власних акцій» - слово «погоджує» замінити на 
«приймає»; 
13) п.9.6.7. 
доповнити абзацем : 
«-затверджує положення про структурні одиниці Товариства з 
наступним затвердженням їх Загальними Зборами акціонерів». 
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14) п.9.6.7. абзац 
«-призначає за поданням Голови правління членів Правління» 

викласти у наступній редакції: 
«-визначає кількісний склад Правління та за поданням Голови 
Правління обирає членів Правління.» 
15) п.9.6.7. в абзаці: 
«-розглядає та затверджує звіти за кожний квартал поточного року, 
за минулий рік та проект балансу на поточний рік, які подаються 
Правлінням Товариства, Ревізійною комісією» 
слова «за кожний квартал поточного року»- виключити. 
16) п.9.6.7. 
абзац «затверджує за поданням Правління організаційну структуру 

Товариства» - виключити. 
17) п.9.6.7 
доповнити абзацем : 
«-Вирішує питання щодо створення спільних підприємств з 
наступним затвердженням їх Зборами акціонерів.» 
18) п.9.6.7.Доповнити абзацем: 
«-обирає Голову правління Товариства» 
19) п.9.6.25. 

викласти у наступній редакції: 
«Спостережна Рада погоджує контракт з Головою правління 
Товариства, який укладає Голова Спостережної Ради від імені 
Товариства.» 
20) п.9.7.1. 
викласти у наступній редакції: 
«-Правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією 
поточною діяльністю Товариства. При Правлінні Товариства діє 
аппарат управління, на який покладено функції оперативного 
керівництва виробничою діяльністю Товариства. Правління діє на 
підставі Положення про Правління , що затверджується Загальними 
зборами акціонерів.» 
21) п.9.7.2. 
слово «підпорядковане» замінити на слово «підзвітне». 
22) п.9.7.3. викласти у наступній редакції: 
- «Голова Правління обирається Спостережною радою Товариства 
простою більшістю голосів строком на 3 роки. Члени Правління 
обираються за поданням Голови Правління Спостережною радою 
Товариства. 

Строк повноважень членів Правління - 3 роки» 
23) п.9.7.4. 
доповнити словами: 
«... за поданням Голови Правління.» 
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24) п.9.7.6. в абзаці 
« здійснює зовнішньоекономічну діяльність» - слово "здійснює" 

замінити на "організує". 

замість слів: «- затверджує штатний розютад Товариства, філій, 
представництв та структурних одиниць» викласти : 

«-затверджує штатний розклад, структуру апарату управління, 
філій, представництв та структурних одиниць Товариства.» 
26) п.9.7.10. 
доповнити абзацем : 

« - організовує проведення ревізії фінансово-господарської 
діяльності дочірніх підприємств, представництв та структурних 
одиниць Товариства;» 
27) п.9.8.4. 
викласти у наступній редакції: 

«Акти ревізійної комісії підписує Голова та члени Ревізійної комісії. 
З актом повинні бути ознайомлені Голова правління та головний 
бухгалтер Товариства.» 
28) п.9.8.11. 
доповнити реченням: 

«Кошторис Ревізійної комісії затверджується Спостережною 
Радою.» 
29) Додаток 1 до Статуту ВАТ «Укрнафта» викласти у 
наступній редакції: 

Додаток № 1 
до Статуту ВАТ 
«Укрнафта» затверджений 
Третіми Загальними 
Зборами акціонерів від 
7.04.99р. 

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

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

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

3.Нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» 
(НГВУ), м.Надвірна Івано- Франківської області. 

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

5.Нафтогазовидобувне управління "Полтаванафтогаз" 
(НГВУ), м.Полтава. 

6. Нафтогазовидобувне управління "Чернігівнафтогаз" 
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(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, 

Сумськ області. 
ІО.Бориславське управління бурових робіт (УБР), М.Борислав, 

Львівської області. 
11. Долинське управління бурових робіт (УБР), м.Долина 

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

м.Надвірна, Івано- Франківської області. 
13.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. 
16.Долинське тампонажне управління (ТУ), м.Долина Івано-

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

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

эбслуговування (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,м.Київ. 
23 .Полтавська воєнізована частина по попередженню і 

ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів, м. Полтава. 
24.Центр геолого-тематичних досліджень (ЦГТД), м.Київ 
25.Долинська експортно-імпортна база, м. Долина Івано-

Франківської області. 
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