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1. Загальні положення та мета Кодексу корпоративного управління

1.1. Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«Нафтова компанія «Ойл Сіті»  (далі Кодекс) є документом, який визначає та закріплює 

основні принципи та стандарти корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «Нафтова компанія «Ойл Сіті»  (далі Товариство), принципи захисту інтересів 

акціонерів та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності 

керівників Товариства та інформаційної відкритості.  

1.2. Метою Кодексу є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства 

належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на 

беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих 

правил ведення бізнесу на ринку, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості 

Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів. 

1.3. Цей Кодекс розроблений та базується на чинному законодавстві України, яке регулює 

діяльність господарських товариств, на положеннях Принципів корпоративного управління в 

Україні, які були затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

11 грудня 2003 року за № 571. 

1.4. Товариство приймає зобов'язання слідувати у своїй діяльності принципам 

корпоративного управління, викладеним у цьому Кодексі.  

Дотримання викладених у Кодексі правил та стандартів спрямовано на формування та 

підтримку позитивного іміджу Товариства, покращення процесу управління ризиками, підвищення 

ефективності діяльності Товариства та збільшення його інвестиційної привабливості. 

1.5. Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонерами 

Товариства, членами органів управління та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та 

іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. 

Основними принципами корпоративного управління Товариства є: 

- дотримання законодавства України та врахування кращої світової практики; 

- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства; 

- забезпечення розмежування обов’язків і повноважень між органами управління Товариства; 

- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації; 

- запобігання конфліктам інтересів; 

- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства. 

1.6. Важливість корпоративного управління для Товариства полягає у його впливі на 

підвищення конкурентоспроможності та досягнення високої економічної ефективності у своїй 

діяльності шляхом забезпечення: 

- належної уваги до інтересів всіх акціонерів та інших зацікавлених осіб; 

- рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; 

- запровадження правил ефективного управління та належного контролю; 

- розкриття інформації та прозорості. 

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного 

управління, яка базується на зазначених вище принципах та регламентується цим Кодексом і 

внутрішніми документами Товариства, має великий вплив на підвищення ефективності його роботи, 

прияє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові 

довготривалої співпраці з партнерами Товариства, органами влади і суспільством. 

1.7. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів 

акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності 

Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання 

фінансової стабільності та прибутковості Товариства.  

1.8. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на 

довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин.  

2. Права акціонерів

Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним з визначальних в 

системі корпоративного управління Товариства. 
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2.1. Товариство забезпечує та гарантує захист прав та законних інтересів акціонерів, рівне 

ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України або 

нерезидентом, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. 

2.2. Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у 

процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів управління Товариства та інших 

акціонерів. 

2.3. Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та 

однакове ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від кількості акцій, якими він володіє, 

та інших факторів. 

2.4. Товариство гарантує та забезпечує акціонерам - нерезидентам України можливості для 

реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами. 

2.5. У разі здійснення додаткового розміщення акцій Товариство підтверджує та забезпечує 

рівне право всіх акціонерів придбати акції які додатково розміщуються у порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

2.6. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні документи та механізми з 

метою захисту прав акціонерів та запобігання неправомірному використанню інсайдерської 

інформації посадовими особами Товариства. 

2.7. Товариство сприятиме тому, що у разі невиконання будь - яким акціонером Товариства 

своїх обов'язків, яке супроводжується порушенням прав інших акціонерів та завданням шкоди 

нормальній діяльності і діловій репутації Товариства, питання про відповідальність акціонера буде 

вноситись до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з подальшим вчиненням дій, 

передбачених законодавством України. 

2.8. Товариство розуміє те, що впевненість акціонерів та інвесторів в економічній 

стабільності Товариства та в надійній корпоративній практиці управління є однією з найважливіших 

переваг Товариства та запорукою готовності вкладати в нього кошти, активно підтримуючи 

діяльність та проекти, які воно реалізує, таким чином забезпечуючи успіх його бізнесу в цілому.  

2.9. Враховуючи вищесказане, Товариство докладає усіх зусиль задля максимального 

задоволення потреб акціонерів та інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними 

й Товариством, задля досягнення стратегічних цілей Товариства.  

2.10. Товариство зосереджує свою діяльність на наступних принципах:  

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики 

добросовісного управління з метою забезпечення максимального акціонерів та інвесторів 

Товариства від будь-яких впливів, дій та ін., які можуть призвести до обмеження їхніх прав та 

інтересів;  

- враховуючи важливу роль стратегічних інвесторів, Товариство докладає усіх зусиль задля 

максимального забезпечення їхньої участі у бізнесі Товариства;  

- враховуючи велику кількість міноритарних акціонерів, Товариство проводить політику 

найбільшого сприяння участі цих акціонерів в управлінні Товариством та захисті їхніх прав. 

3. Органи управління та контролю 

3.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких 

належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.  

3.2. Наглядова Рада Товариства є органом управління Товариство, який утворюється та 

відкликається Загальними зборами акціонерів Товариства. Наглядова Рада представляє інтереси 

акціонерів Товариства в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах 

компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління. 

Наглядова Рада діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду. 

З метою забезпечення незалежності Наглядової ради Товариства, до її складу можуть 

залучатися незалежні члени. Критерії незалежності членів Наглядової ради Товариства закріплені у 

внутрішніх положеннях Товариства. 

3.3. Виконавчим органом Товариства є Правління, якє здійснює управління поточною 

діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів 
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акціонерів та Наглядової Ради. Голова та члени Правління призначаються та відкликаються 

Наглядовою Радою. Правління підзвітнє Загальним зборам та Наглядовій Раді і організовує 

виконання їх рішень. 

3.4. Правління здійснює управління поточною діяльністю та забезпечує відповідність 

діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової 

Ради. 

Дії Правління регулюються принципами економічної доцільності та спрямовуються на 

збільшення інвестиційної привабливості Товариства. 

3.5. Ревізійна комісія Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності 

Товариства та обирається Загальними зборами акціонерів.  

3.6. Товариство свідоме того, що члени органів управління та контролю повинні володіти 

знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Крім 

кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів органів управління та контролю, Товариство 

завжди враховує й такі фактори, як репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту 

інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством 

зовнішньоекономічної діяльності тощо. Критерії підбору кандидатів у члени органів управління та 

контролю визначаються у закріплених внутрішніх положеннях Товариства.  

3.7. Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а 

саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог 

чинного законодавства України - чітко закріплені у Статуті та внутрішніх положеннях Товариства.  

3.8. Товариство, з метою ефективного управління та моніторингу належного виконання всіма 

органами управління та контролю Товариства своїх функцій, забезпечує раціональний і чіткий 

розподіл повноважень між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.  

Товариство створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією, який необхідний 

для виконання органами управління та контролю Товариства своїх функцій та оперативного 

прийняття ними відповідних рішень, а також для ефективної взаємодії між ними. Органи управління 

та контролю Товариства та їхні посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах 

Товариства.  

3.9. Товариство для забезпечення належного рівня корпоративного управління, докладає 

максимальних зусиль задля розуміння усіма органами управління та контролю Товариства того, що 

здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення стратегічної мети Товариства, а 

оцінка діяльності кожного органу управління та контролю зокрема залежить від результатів 

діяльності Товариства в цілому.  

3.10. Товариство свідоме того, що результати його діяльності залежать від чесного, 

добросовісного та сумлінного виконання посадовими особами Товариства своїх обов'язків, тому 

Товариство, маючи на меті здобути довіру інвесторів, створює належні внутрішні механізми для 

запобігання шахрайському вилученню активів Товариства чи іншим діям з боку посадових осіб 

Товариства, що суперечать інтересам Товариства. 

4. Соціальна відповідальність 

4.1. Політична нейтральність.  

Побудова взаємовідносин з акціонерами, працівниками, споживачами, контрагентами та 

іншими особами, що зацікавлені у діяльності Товариства як всередині Товариства, так і назовні 

здійснюється за принципом політичної нейтральності та незаангажованості.  

4.2. Промислова безпека, охорона праці та збереження навколишнього середовища.  

Однією з найважливіших стратегічних цілей Товариства є: підтримання промислової 

безпеки, охорона праці та збереження навколишнього середовища, що відповідає сучасному рівню 

розвитку науки, техніки та суспільства в цілому.  

Враховуючи також відповідальність Товариства перед суспільством, політика Товариства у 

сфері підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища 

ґрунтується на наступних принципах:  

- досягнення рівня екологічної безпеки у сфері господарської діяльності Товариства, що 

відповідає сучасному рівню розвитку науки, техніки та суспільства в цілому;  
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- підвищення екологічної безпеки об’єктів Товариства, зниження негативного впливу на 

навколишнє середовище за рахунок підвищення надійності технологічного обладнання, 

забезпечення його безпеки та безаварійної роботи;  

- створення в Товаристві ефективних процедур підготовки та реалізації програм у сфері 

підтримки промислової безпеки, охорони праці та збереження навколишнього середовища, що 

будуть забезпечувати постійне вирішення найбільш важливих завдань екологічної безпеки, що 

постають перед Товариством;  

- зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від введення в дію нових 

об’єктів Товариства за рахунок проведення її екологічної експертизи та покращення якості 

підготовки передпроектної та проектної документації;  

- підтримання постійного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та регулярного публічного 

інформування про результати природоохоронної діяльності.  

Під час реалізації вищенаведених цілей у сфері охорони праці та збереження навколишнього 

середовища Товариство бере на себе наступні зобов’язання:  

- досягати послідовного покращення характеристик та показників впливів здійснюваної 

діяльності на навколишнє середовище, відповідно до сучасного рівня науки, техніки та 

суспільства в цілому;  

- використовувати передові технології та методи управління для зниження об’ємів викидів, 

мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище та збереження природних ресурсів;  

- постійно вдосконалювати засоби праці на основі розробок світового рівня та впровадження 

безпечних технологій та обладнання;  

- приймати та реалізовувати усі можливі управлінсько-виробничі рішення з обов’язковим 

врахуванням екологічного аспекту майбутньої діяльності та послуг, що будуть надаватися;  

- проводити оцінку впливу майбутньої господарської діяльності на навколишнє середовище, 

здоров’я населення та персоналу;  

- вимагати від підрядників, які ведуть роботи на користь Товариства, використання прийнятих 

Товариством стандартів та норм у сфері підтримки промислової безпеки, екологічної безпеки, 

охорони праці та здоров’я, які прийняті в Товаристві;  

- періодично інформувати всі зацікавлені сторони про діяльність Товариства у сфері підтримки 

промислової безпеки, охорони навколишнього середовища;  

- вимагати від усього персоналу Товариства діяти у відповідності до чинних правил та норм 

техніки безпеки, охорони праці, підтримки промислової безпеки та збереження навколишнього 

середовища.  

4.3. Політика оплати та мотивації праці.  

Враховуючи фундаментальний характер політики оплати та мотивації праці у відносинах з 

працівниками, Товариство здійснює її на наступних принципах:  

- єдина політика оплати та мотивації праці Товариства;  

- створення робочої обстановки, що заснована на відкритості, взаємоповазі та сприянні розкриттю 

здібностей кожного працівника зокрема, та колективу в цілому;  

- встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці в Товаристві для всіх професійно 

кваліфікованих груп працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановлений рівень 

мінімальної заробітної плати, з розрахунку задоволення основних життєво необхідних потреб;  

- прозорість, об’єктивність та конкурентність системи оплати та мотивації праці працівників 

Товариства;  

- періодичне підвищення заробітної плати у зв’язку із підвищенням продуктивності праці;  

- використання гнучких систем преміювання з метою найбільшого врахування індивідуального 

трудового вкладу працівника в роботу Товариства в цілому;  

- соціальний захист працівників Товариства;  

- надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації.  

5. Етика поведінки 

5.1. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих 

інтересах Товариства. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства 

передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним 

законодавством України та внутрішніми документами Товариства, повинні виявляти турботу та 

обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення в аналогічній 

ситуації.  
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5.2. Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи 

Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані з посадами, які 

вони займають, виключно в інтересах Товариства.  

5.3. Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не 

відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи не мають права отримувати будь-яку 

винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами 

управління та контролю Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб 

майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.  

5.4. Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах 

наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, поводитися так, щоб 

не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в 

цілому.  

5.5. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них 

конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства.  

5.6. Посадові особи Товариства не повинні використовувати у власних інтересах ділові 

можливості Товариства.  

5.7. Під час виконання обов’язків посадові особи Товариства не повинні засновувати або 

брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з 

Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством.  

5.8 Посадові особи Товариства повинні відшкодовувати збитки, завдані Товариству 

внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та 

розумно в найкращих інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових 

осіб передбачаються цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між 

Товариством та посадовими особами.  

5.9. Регламентація основних питань діяльності посадових осіб Товариства, а саме: їхня 

компетенція, етика поведінки, конфлікт інтересів, порядок прийняття ними рішень відповідно до 

вимог чинного законодавства України, чітко закріплена у внутрішніх положеннях Товариства. 

6. Конфлікт інтересів 

Конфлікт інтересів – це розбіжність між особистими інтересами службової особи або 

пов’язаних з нею осіб та її посадовими (професійними) обов’язками діяти у найкращих інтересах 

Товариства. 

6.1. Члени Наглядової Ради та Правління повинні дотримуватись встановлених у Товаристві 

правил та процедур щодо конфлікту інтересів та повідомляти про обставини, що перешкоджають 

виконанню їх посадових обов'язків, розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти 

інтересів, а саме конфлікти між особистими інтересами та посадовими або професійними 

обов'язками особи, або конфлікт між конкуруючими обов'язками, що виконуються такою особою. 

6.2. Порядок прийняття рішень, стосовно питань, у вирішенні яких існує дійсний або 

потенційний конфлікт інтересів у посадових осіб органів управління Товариства, визначається 

Наглядовою Радою. 

6.3. Протягом перебування на посаді посадові особи органів управління Товариства не 

мають права засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), 

які конкурують з Товариством. Голова та Члени Правління не повинен поєднувати роботу в 

Товариства з будь-якою іншою підприємницькою, крім випадків схвалення такої діяльності 

Наглядовою Радою. 

6.4. Товариство розкриває достовірну інформацію з питань діяльності Товариства з метою 

надання можливості користувачам інформації (акціонерам, потенційним інвесторам, громадськості, 

регулятору, тощо) приймати виважені рішення. 

6.5. Товариство при визначенні суттєвості інформації враховує інтереси та потреби 

користувачів інформації та, не обмежуючись обов’язковими вимогами чинного законодавства, 

розкриває більш детальну інформацію, яка є важливою і може суттєво вплинути на прийняття 

користувачами зважених рішень. 
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6.6. Інформація, що розкривається Товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє 

чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його 

діяльності. 

6.7. Достовірність інформації, яка розкривається Товариством, забезпечується шляхом: 

- підготовки фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами фінансової 

звітності; 

- проведення незалежного зовнішнього аудиту; 

- здійснення ефективного внутрішнього контролю. 

7. Розкриття інформації та її прозорість 

7.1. Товариство має чітко визначену інформаційну політику, що затверджується Наглядовою 

Радою, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх зацікавлених в 

отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну 

політику Товариства визначено з врахуванням його потреб у захисті комерційної таємниці. 

7.2. Інформаційна політика Товариства регулює ключові питання розкриття інформації, у 

тому числі обсяг інформації, що підлягає розкриттю; порядок розкриття інформації (порядок 

надання інформації на запит заінтересованих осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому 

числі порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів управління 

щодо підготовки, розкриття, збереження інформації та контролю за виконанням інформаційної 

політики. 

7.3. Інформаційна політика спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у 

формах, передбачених чинним законодавством України. Інформаційна політика не обмежується 

виключно рамками чинного законодавства і передбачає розкриття додаткової інформації, 

оприлюднення якої не повинно порушувати як положень чинного законодавства України, так і 

права Товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю й створення надійної 

системи її захисту. 

7.4. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію 

з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, із метою надання можливості користувачам 

(акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати поінформовані рішення. 

Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною. 

Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне відображення якої може 

вплинути на прийняття рішень користувачами цієї інформації. Виходячи з цього, Товариство 

зобов'язано при визначенні суттєвої інформації враховувати інтереси та потреби користувачів 

інформації та, не обмежуючись вимогами чинного законодавства, розкривати більш детальну 

інформацію, яка є важливою і суттєвим чином може вплинути на прийняття користувачами 

зважених рішень. 

7.5. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що 

сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його 

діяльності. 

7.6. Достовірність та якість інформації забезпечуються, перш за все, завдяки використанню 

високих стандартів обліку та розкриття інформації. Товариства повинно розкривати регулярну 

фінансову звітність (річну та квартальну) відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку.  

7.7. Річний звіт Товариства, який подається до Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, оприлюднюється не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.  

7.8. Інформація про будь-які дії, (особлива інформація) що можуть вплинути на фінансово-

господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості цінних паперів Товариства 

розкривається Товариством протягом двох робочих днів з дати вчинення дії. 

7.9. Товариство вчасно розкриває інформацію про проведення Загальних зборів акціонерів та 

прийняття рішення про розміщення цінних паперів. Повідомлення акціонерів про скликання 

Загальних зборів акціонерів здійснюється не менш як за 30 днів до дати їх проведення. Інформація 

про розміщення цінних паперів Товариства розкривається в порядку та терміни, визначені чинним 

законодавством в залежності від виду цінного паперу та шляху їх розміщення. 



 8 

7.10. Товариство розкриває інформацію про акціонерів Товариства, що згідно з зведеним 

обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів Товариства у володіють більш ніж 10 % 

статутного капіталу Товариства. 

7.11. Товариство достовірно та в повному обсязі розкриває інформацію про операції з 

пов'язаними особами. 

7.12. Товариство оперативно надає інформацію про свою діяльність на обґрунтований запит 

будь-якої особи в порядку, визначеному чинним законодавством. 

7.13. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її 

обсяг, зміст, форму та час надання. 

7.14. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які 

забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації. 

7.15. З метою оприлюднення інформації Товариство використовує різноманітні засоби 

поширення інформації, у тому числі друковані видання та інші засоби масової інформації, 

поширення інформації через організаторів торгівлі цінними паперами та інформаційні агентства, 

безпосереднє надання інформації зацікавленим особам як на їх запити, так і за власною ініціативою 

Товариства. 

7.16. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в 

тому числі через мережу Інтернет. В загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР 

Товариство оперативно розміщує, зокрема, регулярну інформацію (річні звіти), аудиторські 

висновки щодо річної звітності Товариства, особливу інформацію Товариства. На власному веб-

сайті Товариства у мережі Інтернет, також розміщується інформація, що стосується Загальних 

зборів акціонерів, у тому числі прийняті ними рішення та інформація про основних акціонерів 

Товариства. 

7.17. Товариство забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах 

користувачів. У разі стягнення плати з користувачів за надання інформації розмір її не перевищує 

витрат на підготовку копій документів та їх пересилання користувачеві поштою. Порядок надання 

інформації за плату визначається внутрішніми документами Товариства.  

7.18. З метою створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій та 

забезпечення участі іноземних інвесторів у корпоративному управлінні Товариство розкриває 

суттєву інформацію як українською, так і англійською мовами. 

7.19. Наглядова Рада є гарантом існування у Товаристві ефективної системи розкриття 

інформації та несе відповідальність за розкриття повної та достовірної інформації про Товариство. 

Правління відповідає за реалізацію інформаційної політики Товариства. 

8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю 

8.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує 

комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською 

діяльністю Товариства. 

8.2. Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово - господарською діяльністю 

сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів 

Товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та 

достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню 

стабільного та ефективного функціонування Товариства. 

8.3. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, 

оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. 

8.4. Наглядова Рада забезпечує існування у Товаристві ефективної системи зворотного 

зв'язку між Наглядовою  Радою та всіма працівниками Товариства щодо можливих випадків 

зловживань у Товаристві або інших аспектів функціонування системи внутрішнього контролю. 

8.5. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, 

який визначається Наглядовою Радою, яка розглядає проект договору із незалежними зовнішніми 

аудиторами та загальні умови надання послуг, які мають надаватися аудиторами. 
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8.6. Члени Наглядової Ради ефективно використовують результати роботи внутрішнього 

аудиту та зовнішнього аудиту для виконання обов'язків, покладених на Наглядову Раду та її 

комітети. 

8.7. Особи, які здійснюють контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства, є 

незалежними від впливу Правління, власників значних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути 

заінтересованими у результатах проведення контролю. 

8.8. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його 

фінансово-господарською діяльністю. 

9. Основні принципи взаємовідносини з працівниками Товариства 

9.1. Взаємовідносини органів управління та посадових осіб Товариства з працівниками 

Товариства будуються на принципах забезпечення та захисту їх інтересів, сприяння підвищенню 

заінтересованості у ефективній діяльності Товариства та зацікавленості в результатах праці, 

забезпечення створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Товариства та на 

благо його акціонерів. 

9.2. Органи управління та посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити належні умови 

та охорону праці, рівень оплати праці, який відповідає виконаній роботі та стимулює працівників. 

9.3. Мотивація працівників у досягненні високих результатів їх праці та ефективній 

діяльності Товариства здійснюється шляхом: 

а) встановлення об’єктивної системи оплати праці; 

б) гнучкої системи преміювання з врахуванням індивідуального вкладу працівника в роботу; 

в) надання працівникам можливості навчання та підвищення кваліфікації; 

г) надання працівникам можливості професійного та кар’єрного росту; 

г) регулярного публічного (не менше одного разу на рік) підведення підсумків діяльності 

Товариства, відзначення та нагородження найкращих працівників за високі результати роботи; 

д) забезпечення права працівників на відпочинок; 

е) забезпечення соціального захисту працівників, не обмежуючись соціальними гарантіями, 

передбаченими чинним законодавством України. 

9.4. Органи управління Товариства та посадові особи зобов’язані інформувати працівників 

про прийняті рішення, що можуть зачіпати їх інтереси. 

9.5. Взаємовідносини працівників Товариства в колективі, працівників Товариства з 

акціонерами, іншими заінтересованими особами будуються на засадах відкритості, 

взаєморозуміння, доброзичливості та добропорядності, взаємоповаги.  

Працівники Товариства повинні мати прагнення працювати в єдиній команді, поважати та 

приймати до уваги думку інших працівників, їх досвід та кваліфікацію. 

9.6. Працівники Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах 

Товариства, використовувати свої повноваження та можливості, пов’язані з посадами, які вони 

обіймають, виключно в інтересах Товариства. 

10. Прикінцеві та перехідні положення 

10.1. Цей Кодекс набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту 

Товариства. 

10.2. До приведення внутрішніх нормативних документів Товариства з питань 

корпоративного управління у відповідність з цим Кодексом, ці нормативні документи діють у 

частині, що не суперечить цьому Кодексу. 

10.3. Цей кодекс буде вдосконалюватись, переглядатися та редагуватись з урахуванням 

розвитку акціонерного законодавства, вдосконалення практики та загальноприйнятих принципів 

корпоративного управління. 

 

 

Голова зборів          

 

Секретар зборів         


