
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про внесення змін до проекту порядку денного   

позачергових загальних зборів акціонерного товариства,  

що скликані на 28 березня 2019 року 

 

Повне найменування товариства: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 

Місцезнаходження товариства згідно з його статутом: 

04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 

 

Шановні акціонери! 

 

Позачергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" 

(надалі ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) скликані на 28 березня 2019 року о 12.00 годині за 

адресою місцезнаходження Товариства: 04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5 (перший 

поверх, зал проведення загальних зборів). 

 

ПАТ "УКРНАФТА", відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні 

товариства", повідомляє, що за пропозицією акціонера до проекту порядку денного 

позачергових загальних зборів, що скликані на 28 березня 2019 року, внесені нові питання: 

- Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 

редакції. 

- Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 

- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

- Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

- Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 

- Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. 

- Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління 

Товариства. 

 

Порядок денний 

позачергових загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА" 28 березня 2019 року: 

 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня. 

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість. 

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. 

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 

редакції. 

8. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та 

членами Наглядової ради. 

12. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. 

13. Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління 

Товариства. 



Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо 

про проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера: 
Питання порядку денного: "Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом затвердження його в новій редакції". 

Проект рішення:  

"Унести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій 

редакції, що додається. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати 

Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує 

обов’язки (здійснює повноваження) Голови Правління) здійснити державну реєстрацію нової 

редакції Статуту Товариства." 

Питання порядку денного: "Про затвердження Положення про Наглядову раду 

Товариства". 

Проект рішення:  

"Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. Уповноважити Голову 

та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства." 

Питання порядку денного: "Припинення повноважень Голови та членів Наглядової 

ради Товариства". 

Проект рішення:  

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття 

цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства: 

           Коболєва Андрія Володимировича 

           Вітренка Юрія Юрійовича 

           Коновця Сергія Олександровича 

           Теклюка Ярослава Володимировича 

           Пожидаєва Костянтина Миколайовича 

           Загнітко Поліни Михайлівни 

           Ємцева Володимира Олександровича 

           Юхименка Максима Петровича 

           Лазоренка Владислава Петровича 

           Uriel Tzvi Laber (Уріел Цві Лейбер) 

           Maria Pitta (Марія Пітта)." 
Питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства". 

Проект рішення:  

"Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного 

голосування." 

Питання порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових або трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 

договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради". 

Проект рішення:  

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами 

Наглядової ради (додаються), та затвердити Умови встановлення розміру винагороди Голові та 

членам Наглядової ради (додаються). Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує 

обов’язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства цивільно-

правові договори з Головою та членами Наглядової ради, умови яких затверджено цим рішенням, а 

також додаткові угоди до них, що встановлюють розмір винагороди голів комітетів Наглядової ради 

(після їх обрання) відповідно до затверджених цим рішенням Умов." 

Питання порядку денного: "Про припинення повноважень Голови Правління 

Товариства". 

Проект рішення:  

"Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Марка Роллінса (Mark 

Rollins) 30.04.2019." 

Питання порядку денного: "Про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 

повноваження Голови Правління Товариства". 

Проект рішення:  

"Призначити Геза Олега Валентиновича тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління 

Товариства з 01.05.2019 на термін до обрання Голови Правління в порядку передбаченому 

Статутом." 
 

Телефон для довідок: (044) 506 -10-45                   ПАТ "УКРНАФТА" 


