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11..  ЗЗААГГААЛЛЬЬННII  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ  
1.1.  Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства 
України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" (надалі - Товариство).  
1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними. 

  
22..  ППРРААВВООВВІІ  ЗЗААССААДДИИ  ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ТТООВВААРРИИССТТВВАА  

2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є 
Правління (колегіальний виконавчий орган).  
2.2. Правління обирається Наглядовою радою більшістю голосів присутніх членів Наглядової Ради 
терміном на 3 (три) роки у кількості 9 (дев'ять) членів.  
2.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
2.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є 
членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. 
2.5. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені 
Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 
Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою. 
 

33..  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦІІЯЯ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ..  
До компетенції Правління належить: 
3.1. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, 
контрактів, попередніх договорів): 
3.1.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого 
майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна 
(вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 
(п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого 
правочину; 
3.1.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує (у 
т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в 
Україні на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб; 
3.1.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим 
поручителем і ціна (вартість) предмета (об’єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним 
правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за 
офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину; 
3.1.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство 
виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб; 
3.1.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого 
перевищує суму, еквівалентну 20 (двадцять) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в 
Україні на момент укладення правочину, та не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 
(п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення 
правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім 
підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких 
погоджень);. 
3.1.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за 
календарний рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 20 (двадцять) тисяч доларів 
США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, та не перевищує (у 
т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 150 (сто п’ятдесят) тисяч доларів США за офіційним курсом, який 
діє в Україні на момент укладення правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) 
такого майна від дочірніх підприємств Товариства,  які Голова Правління  вправі вчиняти 
самостійно (без будь-яких погоджень); 
3.1.7. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що не перевищує (у т.ч. 
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дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в 
Україні на момент укладення правочину; 
3.1.8. депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу); 
3.1.9. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних 
засобів незалежно від їхньої вартості. 
3.2. Надання згоди на списання майна Товариства; 
3.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних 
планів та звітів про виконання цих планів; 
3.4. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами 
(товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів, попередніх 
договорів): 
3.4.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством 
(товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, 
корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 
суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на 
момент укладення такого правочину; 
3.4.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на 
суму, що не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 (п’ятсот) тисяч доларів США за 
офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення правочину, за фінансовими або іншими 
зобов’язаннями третіх осіб; 
3.4.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем 
(іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об’єкта) застави (іпотеки, 
майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) суму, еквівалентну 500 
(п’ятсот) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення 
правочину; 
3.4.4. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє 
підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на 
користь третіх осіб; 
3.4.5. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого 
перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), 
суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства; 
3.4.6. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за 
календарний рік за таким правочином перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо 
отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх 
підприємств (товариств) Товариства. 
3.5. Затвердження від імені Товариства документів, які пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств 
(крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами 
дочірніх підприємств; 
3.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих 
(розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших 
юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє 
Товариство; 
3.7. Прийняття рішень з інших питань, що пов’язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах 
компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 
3.8. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та 
представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-
управлінської структури Товариства; 
3.9. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, 
переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників 
філій чи представництв Товариства; 
3.10. Затвердження документів, які пов’язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім 
положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим 
Статутом та положеннями про філії та представництва; 
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3.11. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення 
про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми 
керівниками для Товариства; 
3.12. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі 
питання; 
3.13. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 
договору, забезпечення виконання Товариством обов’язків, взятих на себе згідно з умовами 
колективного договору; 
3.14. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація 
документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та 
фізичними особами; 
3.15. Вирішення інших питань, що пов’язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і 
віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами 
Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних 
зборів. 
 

44..  ЗЗААССІІДДААННННЯЯ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ТТАА  ППРРИИЙЙННЯЯТТТТЯЯ  РРІІШШЕЕННЬЬ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ..  
4.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 
Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів 
Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити 
питання до порядку денного засідання. 
4.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. 
У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління 
зобов’язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у 
вимозі члена Правління. 
4.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати 
інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени 
Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з 
правом дорадчого голосу. 
4.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління, 
уповноважений Правлінням. 
4.5. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів 
Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос. 
4.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення 
Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При 
однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.  
4.7. У рішенні Правління обов’язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього 
рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис. 
4.8. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні 
з поважних причин (відрядження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі 
проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої 
особи обов’язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при 
підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління. 
4.9. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. 
Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та 
результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні 
Правління. 
4.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена 
Правлінням особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов’язки,  має право оформляти 
витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства. 
  

55..  ГГООЛЛООВВАА  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ТТООВВААРРИИССТТВВАА..  
5.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства на строк 3 (три) роки з числа 
обраних членів Правління Товариства. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового 
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припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення 
(відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що 
укладений з Головою Правління. 
5.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує 
ведення протоколів засідань Правління. 
5.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, 
Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  
5.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його 
повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління. 
  

66..  ППООВВННООВВААЖЖЕЕННННЯЯ  ГГООЛЛООВВИИ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ТТООВВААРРИИССТТВВАА..  
6.1. Голова Правління Товариства має право: 
6.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у 
відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними 
та юридичними особами. 
6.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-
які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які 
встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. 
6.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами 
Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства. 
6.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 
6.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи 
заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність 
працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно 
переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з 
керівниками філій та представництв. 
6.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній 
режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов’язковими до виконання всіма підрозділами 
та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв. 
6.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному 
капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких 
юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати 
участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб 
(у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства 
підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про 
вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 
 

77..  ППРРИИППИИННЕЕННННЯЯ  ППООВВННООВВААЖЖЕЕННЬЬ  ГГООЛЛООВВИИ  ТТАА  ЧЧЛЛЕЕННІІВВ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ..  
7.1. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з 
одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово 
здійснюватиме його повноваження. 
7.2. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Голови та (або) будь-
якого члена Правління. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління 
встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або 
членом Правління. 

  
88..  ВВИИККООННААННННЯЯ  РРІІШШЕЕННЬЬ  ППРРААВВЛЛІІННННЯЯ..  

8.1. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Правління здійснює Голова 
Правління або інша особа вказана у відповідному рішенні Правління Товариства.  
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9..  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ    
9.1 Положення про Правління затверджується Загальними зборами Товариства. Рішення про 
затвердження, внесення змін або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю 
голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах. 
9.2. Якщо окремий пункт цього Положення є або стає недійсним, то це не буде причиною для 
зупинки дій усіх інших пунктів цього Положення. Недійсний пункт має бути виключено або 
замінено таким пунктом що допускається в правовому відношенні законодавством України.  
9.3. Питання, що не врегульовані цим Положенням, підлягають врегулюванню згідно з Статутом 
Товариства та нормами законодавства України. 
 
 
 
Голова Загальних зборів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
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ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"                      
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