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Шановний пане Володимире! 
 

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.10.2020             

№ 35633/0/2-20 Мінекономіки розглянуло Ваш запит від 16.10.2020 щодо надання 
інформації стосовно заходів, які вживаються Кабінетом Міністрів України та 
профільними міністерствами у зв’язку з неефективним керівництвом та збитковою 
діяльністю акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України», виявленням Держаудитслужбою недоліків і фінансових порушень, і, в 
межах компетенції, повідомляє.  

Повноваження Мінекономіки у сфері управління об’єктами державної 
власності визначені Законом України «Про управління об’єктами державної 
власності» та Положенням про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                  
від 20.08.2014 № 459 (зі змінами).  

Зазначеними Законом та Положенням не визначено повноважень 
Мінекономіки щодо врегулювання питань пов’язаних з діяльністю суб’єктів 
господарювання, які не належать до сфери управління Міністерства. 

Відповідно до пункту 15 Статуту акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 1044 (далі – Статут), засновником та єдиним 
акціонером Компанії є держава, а функції з управління корпоративними правами 
держави у статутному капіталі Компанії здійснює Кабінет Міністрів України.  

Відповідно до підпункту 20 пункту 47 Статуту розгляд висновків зовнішнього 
аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду належить до 
виключної компетенції загальних зборів. 

Відповідно до пункту 60 Статуту повноваження загальних зборів, передбачені 
пунктом 47 Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з 
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питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється акціонером 
письмово. Рішення єдиного акціонера - держави в особі Кабінету Міністрів України 
оформляються відповідним актом Кабінету Міністрів України. 

Ураховуючи викладене, та відповідно до пункту 60 Статуту і пункту 3 § 33 
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Мінекономіки в установленому порядку 
забезпечує розробку та подання на розгляд Уряду відповідних рішень Кабінету 
Міністрів України, з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів 
повноважень суб’єкта управління або загальних зборів Компанії. 

 
 

З повагою 

Перший заступник Міністра  
розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                        Юлія СВИРИДЕНКО 
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