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АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" за 2019 рік 
 

Схвалено Наглядовою радою 
(Протокол № 56 від 25 червня 2020 року) 

  



 

Поточний склад Наглядової ради (станом на 31 грудня 2019 року ) 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Посада Інформація про діяльність членів Наглядової ради 
як посадових осіб інших юридичних осіб, або іншу 

діяльність (оплачувану і безоплатну) 

1. 

Вольтер Больтц 

Голова 
Наглядової ради 
(незалежний 
директор) 

Вольтер Больтц впродовж всього 2019 року був Членом 
Апеляційної ради ACER, Агентства з питань 
співробітництва енергетичних регуляторів; Членом 
Консультативної ради EPRI, Науково-
дослідного інституту електроенергетики, США; та 
Членом Стратегічної консультативної ради ERRA, 
Регіональної асоціації регуляторів енергетики. Він 
також продовжував консультувати Європейську комісію 
та ENTSOG, Європейську мережу операторів 
газотранспортних систем.  
 

2. 

Адомас Аудіцкас 

Заступник 
Голови 
Наглядової ради 
(представник 
держави) 

Адомас Аудіцкас є членом Наглядової ради Української 
академії корпоративного управління та членом 
Наглядової ради Української залізниці. Адомас 
Аудіцкас завершив співробітництво з Міратех у жовтні 
2019 року. 

3. 

Ян Чадам 

Член наглядової 
ради 
(незалежний 
директор) 

Ян Чадам є доцентом Університету Марії Кюрі-
Склодовської у Любліні та Членом Наглядової ради 
компанії Lublin Airport (Аеропорт Люблін) у Любліні з 18 
червня 2019 року. Він був членом наглядової ради 
Ермес Енерджі Груп (Варшава) до серпня 2019 року. 
 

4. 

Каріна Лучінкіна 

Член наглядової 
ради 
(незалежний 
директор) 

У 2019 році Каріна Лучінкіна працювала як член 
Правління (Trustee) та в якості Члена Виконавчого 
комітету у 3rd Kingston Scout Group. Вона також є 
Членом Консультативної ради при Global Governance 
Institute UCL.  

5. 

Фабріс Нуайлан 

Член наглядової 
ради 
(незалежний 
директор) 

В 2019 році Фабріс Нуайлан працював у Electricité de 
France Заступником директора з питань аудиту. Він 
також працює керівником у SCI FADIAN.  

6. 

Віктор Пинзеник 

Член наглядової 
ради 
(представник 
держави) 

У період виконання обов’язків члена наглядової ради у 
2019 році Віктор Пинзеник не був і у даний час не є 
засновником, акціонером (учасником), членом 
наглядової ради або посадовою особою іншого 
підприємства чи іншої господарської організації. 
Викладацька робота Віктора Пинзеника протягом 2019 
року: 
1. Університет банківської справи, Київ 
2. Університет Київська школа економіки, Київ. 



 

3. Академія ДТЕК, Київ. 
4. Міжнародний інститут менеджменту МІМ-Київ. 
5. Приватне підприємство “Компанія Талант”, Харків. 
6. Київський національний економічний університет 
імені В. Гетьмана. м. Київ. 
В університеті банківської справи працював на 0.25 
ставки професора, у решті установ – мав цикл лекцій 
або окремі лекції. У штаті цих установ не перебував. 

 

Структура Наглядової ради 

Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" (далі – 
АТ "МГУ" або Товариство) було призначено наказом Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 28 лютого 2018 року № 134 за результатами конкурсного відбору на посади 
незалежних членів наглядової ради Товариства на підставі рішення Комітету з призначення керівників 
особливо важливих для економіки підприємств (протокол № 4 від 12 лютого 2018 року) у складі 6 членів, 
4 з яких є незалежними директорами та 2 - представниками держави. 

Поточний склад Наглядової ради Товариства був призначений наказами Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України від 28 лютого 2018 року № 134 та від 28 серпня 2019 року № 397. 
 
Згідно з п. 11.1. Статуту АТ "МГУ" Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав 
акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, 
здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність правління. 
 
Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі відповідно до цивільно-
правових договорів, укладених з кожним членом окремо. Умови цивільно-правового договору з членом 
наглядової ради Товариства затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 30 березня 2018 № 193. Відшкодування витрат та видатків членам Наглядової ради 
здійснювалось у відповідності до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів 
наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 668 від 04 липня 2017 року (із змінами). 

Протягом 2019 року з моменту призначення, усі призначені члени Наглядової ради відповідали 
критеріям, які висувались до членів Наглядової ради чинним Положенням про Наглядову раду 
Товариства та відповідним законодавством України. 

Робота Наглядової ради 

Наглядова рада АТ "МГУ" діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту АТ "МГУ", 
Положення про Наглядову раду Товариства, затвердженого наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості від 25 листопада 2016 року № 771, а також інших внутрішніх положень 
Товариства. 

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, в тому числі у формі заочного 
голосування (опитування), які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. 

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її 
загального складу, в тому числі Голова Наглядової ради або його заступник, а також не менш як два 
незалежних члени. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, у разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради. 

Протягом звітного року особлива увага приділялася заходам з реалізації Плану дій щодо 
корпоративного управління, в тому числі розробці та затвердженню відповідних політик та процедур.  

Окрім того, першочерговими завданнями Наглядової ради у 2019 році стали робота над стратегією АТ 
"МГУ", імплементацією рішення Кабінету Міністрів України щодо придбання частки у статутному капіталі 
ТОВ "Оператор ГТС України", майбутньою структурою управління. 

Велика кількість питань, які розглядались і вирішувались Наглядовою радою у 2019 році, були 
спрямовані на забезпечення процесу відокремлення діяльності з транспортування природного газу 
(анбандлінгу) відповідно до вимог Третього Енергетичного Пакету ЄС, зокрема, Директиви 2009/73/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року "Про спільні правила внутрішнього ринку 



 

природного газу" та Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 
року "Про умови доступу до мереж транспортування природного газу", постанови КМУ від 01 липня 2016 
року № 496 "Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) 
природного газу", Закону України від 09 квітня 2015 року № 329-VIII "Про ринок природного газу". 

Протягом 2019 року Наглядова рада провела 25 (двадцять п’ять) засідань. На засіданнях Наглядової 
ради у 2019 році у більшості випадків були присутні всі члени Наглядової ради. Детальна інформація 
щодо присутності членів Наглядової ради на засіданнях у 2019 році: 

Віктор Пинзеник отримав повноваження члена Наглядової ради з 28 серпня 2019 року. Повноваження 
члена Наглядової Костянтина Мар'євича були припинені з 18 вересня 2019 року. В таблиці нижче 
засідання в яких Віктор Пинзеник та Костянтин Мар'євич не брали участь у зв'язку з відсутністю 
повноважень на дату засідання помічені "*".  

Дата засідання 
Наглядової ради 

у 2019 році  

Вольтер 
Больтц 

Адомас 
Аудіцкас 

Каріна 
Лучінкіна 

Фабріс 
Нуайлан 

Ян 
Чадам 

Костянтин 
Мар’євич 

(до 18 
вересня 

2019 року) 

Віктор 
Пинзеник 

(з 28 
серпня 

2019 року) 
       
        

23 січня ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ * 
(протокол №14)        

        
26 лютого ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 

(протокол №15)        
        

27 березня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 
(протокол №16)        

        
17 квітня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 

(протокол №17)        
        

21 травня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 
(протокол №18)        

        
13 червня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 

(протокол №19)        
        

25 червня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 
(протокол №20)        

        
24 липня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 

(протокол №21)        
        

28 серпня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * 
(протокол №22)        

        
3 вересня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

(протокол №23)        
        

17 вересня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
(протокол №24)        

        
17 жовтня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №25)        
        

23 жовтня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №26)        

        



 

30 жовтня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №27)        

        
7 листопада  ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №28)        
        
        
        

Дата засідання 
Наглядової ради 

у 2019 році  

Вольтер 
Больтц 

Адомас 
Аудіцкас 

Каріна 
Лучінкіна 

Фабріс 
Нуайлан 

Ян 
Чадам 

Костянтин 
Мар’євич 

(до 28 
серпня 2019 

року) 

Віктор 
Пинзеник 

(з 28 
серпня 

2019 року) 
       

        
21 листопада ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №30)        
        

27 листопада ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №31)        

        
29 листопада ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №32)        
        

3 грудня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №33)        

        
18 грудня ✔  ✔  ✔ * ✔ 

(протокол №34)        
        

18 грудня ✔  ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №35)        

        
23 грудня ✔  ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №36)        
        

27 грудня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №37)        

        
30 грудня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №38)        
        

30 грудня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 
(протокол №39)        

        
31 грудня ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ * ✔ 

(протокол №40)        
 

Зокрема, розглядались питання та приймалися рішення стосовно:  

 стратегії та пріоритетів роботи Наглядової ради; 
 фінансування Товариства; 
 розгляду та схвалення/погодження річних звітів: фінансової звітності Товариства за 2018 рік, 

річного звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2018 
рік, звіту про роботу в.о. Голови Правління за 2018 рік, звіту про винагороду Правління за 2018 
рік, річних звітів Комітетів Наглядової ради; 

 висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік та надання 
рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку; 

 погодження порядку денного річних Загальних зборів Товариства; 



 

 внесення питань на розгляд позачергових Загальних зборів Товариства; 
 обрання нових членів Комітетів Наглядової ради; 
 відсутності конфлікту інтересів у членів Наглядової ради, кандидатів на посади членів 

Правління; 
 надання згоди на вчинення значних правочинів; 
 збільшення винагороди в.о. Голови Правління О. Лісніченку та виплати йому премій; 
 продовження строку дії трудового контракту з в.о. Голови Правління О. Лісніченком; 
 оприлюднення інформації про діяльність Товариства; 
 припинення повноважень та обрання корпоративного секретаря,  
 призначення керівника з питань управління ризиками; 
 затвердження внутрішніх положень Товариства – Політики конфіденційності; Порядку відбору 

та призначення кандидатів на посади голови правління та/або членів правління товариства, а 
також відбору та призначення кандидатів на посади, що вимагаються законодавством; 
Положення про винагороду членів Наглядової ради; Положення про винагороду членів 
Правління та Керівників Товариства; Політики (програми) з питань управління ризиками; 
Положення про керівника з питань управління ризиками; Положення про оцінку діяльності членів 
Правління; Положення про службу внутрішнього аудиту; Комплаєнс-програми; Положення про 
службу комплаєнс; Кодексу корпоративної етики; Політики щодо повідомлення про порушення;  

 погодження Кодексу корпоративного управління та доручення в.о. Голови Правління 
О. Лісніченку подати його на затвердження Загальним зборам Товариства; 

 процесу укладення договору на транзит природного газу; 
 необхідності страхування відповідальності членів Наглядової ради та Правління; 
 необхідності формування Правління Товариства, збільшення штату працівників Товариства; 
 фінансового плану Товариства; 
 залучення зовнішніх юридичних радників;  
 отримання технічної та правової допомоги від Світового банку, ECS та EUD за підтримки 

виконавчого органу та наглядової ради МГУ з питань відокремлення, а також переговорів і 
укладення SPA (Договору купівлі-продажу частки); 

 відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки фінансової 
звітності Товариства за 2019 рік; 

 надання інструкцій в.о. Голови Правління з прийняття рішень в якості представника учасника 
ТОВ "Оператор ГТС України"; 

 затвердження нової редакції Статуту ТОВ "Оператор ГТС України"; 
 співробітництва з операторами газотранспортних систем ЄС; 
 правил комунікації щодо висвітлення діяльності Товариства. 

Протягом 2019 року Наглядова рада опрацьовувала стратегію та пріоритети роботи Наглядової ради, 
фінансування Товариства.  

Наглядова рада протягом 2019 року також надавала підтримку діяльності керівництва Товариства. Крім 
того, Наглядова рада брала активну участь у відборі та необхідного персоналу для підтримки діяльності 
Наглядової ради. 

Робота Наглядової ради, також, зосереджувалася на: 

 розробленні ефективної стратегії для АТ "МГУ" в контексті виконання процесу анбандлінгу та 
придбання частки в ТОВ "Оператор ГТС України"; 

 розробці нових редакцій Статутів АТ "МГУ" та ТОВ "Оператор ГТС України"; 
 імплементації Плану дій щодо корпоративного управління з метою забезпечення відповідності 

корпоративного управління та взаємодії з акціонером згідно принципам ОЕСР. 

Наглядова рада намагалася започаткувати практику постійної взаємодії з державними органами 
України, яка б полягала в проведенні спільних зустрічей та діалогу з НКРЕКП, Кабінетом Міністрів 
України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством фінансів 
України.  

Наглядова рада також постійно проводила зустрічі з представниками Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства, представниками інших міжнародних організацій, з питань здійснення процесу 
анбандлінгу, та активно співпрацювала з ними. Було проведено декілька зустрічей між членами 
Наглядової ради АТ "МГУ", представниками Наглядової ради НАК "Нафтогаз", представниками 
Консорціуму операторів ГТС під егідою Єврокомісії. Зокрема, на таких зустрічах обговорювалося, 
наступне: моделі анбандлінгу, створення біржі природного газу в Україні, шляхи вирішення питань, які 
перешкоджають процесу анбандлінгу, шляхи залучення на постійній основі представників Консорціуму 
операторів ГТС під егідою Єврокомісії, як досвідчених та кваліфікованих професіоналів в якості 



 

незалежних консультантів, з метою використання європейського досвіду в процесі анбандлінгу, а також 
роль АТ "МГУ" у зазначених процесах. 

Окрім того, Наглядова рада співпрацювала з ТОВ "Оператор ГТС України" для отримання сертифікації 
від НКРЕКП та Секретаріату енергетичного співтовариства в якості Оператора ГТС, як цього вимагає 
законодавство України. 

Наглядова рада прийняла рішення про обрання аудитором АТ "МГУ" Товариство з обмеженою 
відповідальністю Аудиторську компанію "Кроу Україна" для перевірки фінансової звітності АТ "МГУ" за 
2019 рік. Відповідно, зовнішній аудит фінансової звітності Товариства був проведений ТОВ АК "Кроу 
Україна".  

Основні завдання та робота комітетів наглядової ради 

На виконання Статуту та Положення про Наглядову раду, працювали такі комітети Наглядової ради: 
Комітет з питань аудиту, Комітет з питань призначень та з питань винагороди, Комітет з питань стратегії, 
Комітет з питань етики, як; 

1. Комітет з питань аудиту 

Метою діяльності Комітету з питань аудиту є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у 
вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю 
Наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства.  

З цією метою комітет здійснював: 

1. надання Наглядовій раді пропозицій і висновків з питань, які відносяться до компетенції 
Наглядової ради, щодо організації обліку, управління ризиками та внутрішнього аудиту 
Товариства; 

2. надання Наглядовій раді пропозицій і висновків з питань, які відносяться до компетенції 
Наглядової ради, щодо діяльності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого 
Товариством; 

3. забезпечення достовірності та своєчасністю підготовки фінансової звітності Товариства; 
4. забезпечення цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд 

відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством. 
 
Комітет з питань аудиту працював у складі: 

 Фабріса Нуайлана (Голова Комітету); 
 Адомаса Аудіцкаса; 
 Яна Чадама; 
 Каріни Лучінкіної; та 
 Віктора Пинзеника. 

 
Протягом 2019 року комітет з питань аудиту провів 8 засідань.  
 
2. Комітет з питань призначень та з питань винагороди 

Метою діяльності Комітету з питань призначень та винагороди є забезпечення ефективної роботи 
Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, щодо сприяння залученню до 
управління Товариством кваліфікованих працівників та формування ефективної політики винагороди 
Товариства та осіб, які здійснюють управлінські функції Товариства.  

З цією метою комітет здійснював: 
 

1. формування професійного складу органів управління Товариства; 
2. розроблення та періодичний перегляд політики Товариства з питань призначень; 
3. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення 

вакантних посад у Правлінні; 
4. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій 

Наглядовій раді щодо будь-яких змін; 
5. аналіз за поданням Правління організаційної структури Товариства та рекомендування її до 

схвалення Наглядовою радою; 
6. періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та 

звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді. 



 

Комітет з питань призначень та винагороди працював у складі: 

 Каріни Лучінкіної (Голова Комітету); 
 Вольтера Больтца; 
 Фабріса Нуайлана; та 
 Адомаса Аудіцкаса. 

 
Протягом 2019 року комітет з питань призначень та винагороди провів 13 засідань.  
 
3. Комітет з питань стратегії 
 
Метою діяльності Комітету з питань стратегії є здійснення контролю за стратегічним розвитком 
Товариства, затвердженням, впровадженням, розглядом та поданням основних стратегічних планів до 
Наглядової ради. Це включає контроль та постійне вдосконалення процесів стратегічного планування 
у Товаристві. Комітет з питань стратегії також несе відповідальність за забезпечення того, щоб 
Наглядова рада долучалась та приділяла достатню кількість часу стратегічному діалогу. 
 
З цією метою комітет здійснював: 
 

1. розробляти спільно з правлінням Товариства стратегічний план роботи Товариства (бізнес-
план, перелік основних видів діяльності, інвестиційна програма), підтримувати зв’язок з 
Правлінням для керування та підтримки при плануванні та розробці стратегії; 

2. сприяти Наглядовій раді при розгляді та затвердженні стратегічних рішень (основних 
стратегічних ініціатив, які можуть вплинути на напрям та діяльність Товариства), включаючи 
подання проектів рішень до Наглядової ради для офіційного затвердження, коли це необхідно 
відповідно до законодавства України; 

3. контролювати розробку, розгляд, затвердження та реалізацію будь-якого стратегічного плану 
роботи Товариства, контролювати досягнення його стратегічних цілей та надавати зворотній 
зв’язок та рекомендації Правлінню Товариства та Наглядовій раді щодо них. 

Комітет з питань стратегії працював у складі: 

 Вольтера Больца (Голова Комітету); 
 Адомаса Аудіцкаса; 
 Яна Чадама; 
 Фабріса Нуайлана; та 
 Віктора Пинзеника.  

 
Протягом 2019 року комітет з питань стратегії провів 10 засідань.  
 
4. Комітет з питань етики 
 
Метою діяльності Комітету з питань етики є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у 
вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, щодо впровадження всіх можливих заходів для 
забезпечення того, щоб діяльність АТ «МГУ» проводилась з урахуванням етичних цінностей відповідно 
до чинних законів та положень, із належною повагою до працівників, клієнтів, постачальників, всього 
суспільства та навколишнього середовища.  
 
З цією метою комітет здійснював: 
 

1. розгляд та надання висновків та рекомендацій Наглядовій раді у випадку виникнення конфлікту 
інтересів серед членів Наглядової ради та правління Товариства; 

2. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки 
посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту 
інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів 
товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, 
а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень 
вимог законодавства або етичних норм; 

3. включення етичних стандартів у стратегію Товариства для їх впровадження у бізнес-процеси АТ 
«МГУ»; 

4. ініціювання та керування діяльністю, що стосується стандартів та кодексів корпоративної етики 
в АТ «МГУ». 



 

Комітет з питань етики працював у складі: 

 Яна Чадама (Голова Комітету); 
 Вольтера Больца; та 
 Каріни Лучінкіної. 

 
Протягом 2019 року комітет з питань етики провів 6 засідань.  
 

Фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік зазначені у фінансовій звітності Товариства та 
аудиторському звіті. 

Таким чином, протягом 2019 року Наглядовою радою АТ "МГУ" вживались заходи, спрямовані на захист 
інтересів акціонера АТ "МГУ"; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю 
АТ "МГУ"; вирішення питань, пов’язаних з процесом анбандлінгу відповідно до вимог Третього 
Енергетичного Пакета ЄС, а також вирішення інших питань, які стосуються діяльності АТ "МГУ".  
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