ПРОТОКОЛ No 1
ПОЗА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРНАФТА»
Дата та час проведення позачергових Загальних зборiв акцюиер!в ПАТ «Укрнафта» (дал! Загалын збори або збори): 07 листопада 2022 року, початок о 8.00 годинi.
Мiсце проведения Загальних зборйз акцюнерю Товариства: Украша, .11. Кшв,
вул. Грушевсъкого, буд. 30/1 (2 поверх, каб. 118).
Загалын збори акцюнер:в проведено вюповюно до порядку, встановленого рииенням
Нацюналыкн комлей з цитих папер!в та фондового pu111,y №! 318 взд 06.11.2022р.
Дата складання перелiку акцiонерiв, як] мають право на участь у Загальних зборах:
07.11.2022.
Загальна кшькгсть осiб, включених до перелiку акшонергв, якi мають право на участь у
затальних зборах - 2 особи.
Вiдrювiдно до перелiку акшонергв, якi мають право на участь у Загальних зборах ПАТ
«Укрнафта», складеного станом на кiнець операцiйного дня 07.11.2022 року кшькгстъ
голосуючих акцiй ПАТ «Укрнафта» складас 54 228 510 (п'sпдесsп чотири мiJ1ьйони днiстi
двадцять вiсiм тисяч п'ятсот десять) штук простих iменних акцiй(голосiв), кожна
номiналыюю вартiстю 0,25 (нуль грн. 25 коп.) грп., та О (пуль) штук привiлсйованих
акцiй(голосiв), кожна номiнальною вартiстю О (нуль) грн.
Загальна кiлькiсть голосiв aкцiorrcpiв - власник!в голосуючих акшй товариства, якi
заресструвалися для участi у Загальпих зборах акцiонсрiв - 54 228 51 О rолосiв.
Кворум наявний - для участi у зборах заресструвались представники акшонергв, якi сукупно
с власпиками 100 % голосуючих акuiй вэл 'ix загальнот кшькосп.

Головуючий Загальпих зборiв - Квiтiн Руслан Валсрiйович.
Сскретар Загальних зборiв - Бежевець Олексiй Олександрович.
Склад Лiчильноi' кoмici'i:
Голова кoмici'i: Бежсвець Олсксiй ОJ1екса11лрович.
Член кoмici'i: Квiтiн Руслан Валерiйович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ AKЦIOHEPIB:
1. Про обрання псрсоналыюго складу лiчильно'i кoмici'i.
2. Про обрання Головуючого та секретаря зборiв.
3. Про внесения змiн статуту товариства шляхом викладсння йогов новiй peдaкr.1,i"i.
4. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядово'i ради ПАТ «Укрнафта».
5. Про обрання члспiв Наглядовоi' ради IIAТ «Укрнафта».
6. Про
затвердження
умов
цивiльно-правових
договорiв
(контрактiв),
що
укла;uатимутъся з членами Нагшщово'i ра!(и ПЛТ «Укр11афта», та визначенпя
уповноваженоi' особи на 'ix пiдписання.
7. Про 11риз11ачспня розпор5щника раху11ком ПАТ «Укрнафта» в l~с11тралыюму
депозитарi'i цiнних паперiв.

Порsщок голосуванни на Загалышх зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось шляхом вiдкритого
rолосуваш-1я без використа11ня бюлетенiв для голосуваш,я.
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ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1З ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТIВ ГО iIOCYBA!-fHЯ З
КОЖНОГО ПИТ ЛИНЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРIВ ТА РIШЕННЯ, ПРИИНЯТI
ЗАГАЛ ЬН ИМИ ЗБОРАМИ.
Питания порядку денного:
1. l [ро обранпя персопапьиого складу лгчильпо] кoмici:i.

Слово для виступу було надано представнику акшонера Мiнiстерства оборони Украгни. який
доповiв про вимоги статт] 44 Закону Украити «Про акuiонернi товариства» стосовно порядку
обрання Лiчильно'i кoмici'i та i'i складу та про проект рiшення з цього питания.
Проект рииення:
Дш1 роз'яспепня щодо порядку голосуванпя. провсдсння шдрахунку голосiв гпд час
голосувань, а також для вирiшення iнших питань. пов'язаних iз забезпеченням проведения
голосувапня на загальиих зборах. обрати лгчилыгу комiсiю у складi:
Голова лiчильно'i комгсп: Бежевець Олексгй Олександрович.
Член лгчипьног кoмici'i: Квiтiн Руслан Валерiйович.
Пщсумки rолосування:

"ЗА" - 54 228 510 голосiв, що становить 100% вш кшькосп голосiв акшонертв, як!
зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
"ПРОТИ" - О голосгв, шо становить 0.00% вщ кшькосп голосiв аrщiонерiв, якi
зарссструвалися для участi у загальпих зборах та с власпиками толосуючих простих iме1111их
акшй.

"УГРИМАВСЯ" - О голосiв. що становить 0.00% вi;, ктлькост] голосiв акшопср.в. якi
заресструвалися для участi у загалъних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцюнергв. якi не бра.1и участi у го.;юсуваннi - О голосiв.
Кim,кiсть голосiв акцiо11срiв за бю;1етс11я~1и. внз11а.r1ю1и 11с,1.iйс11ю1и - О голосiв.
Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:

Для роз'яснею1я щол.о поря:1ку rо,1осування. проведсння пiдрахунку голосiв пiд LJac
голосувань, а також для вирiшення iнших питань. пов'язаних iз забезпеченням проведения
голосування на загалыrих зборах, обрати лiчилыrу комiсiю у складi:
Голова лiчильноi" кoмicii": Бежевець Олексiй ОлександровиLJ.
Член лiчилыrо'i кoмici'i: Квiтiн PycJ1a11 Валсрiйович.
Питашш норядку денного:
2. Про обрання Головуючого та секретаря 3борiв.

Слово для виступу було надано представнику акцiонера НАК «Нафтогаз Укра·iни». який
доповiв 11ро каrrдидатури для обраш-ш Головуючим та секретарем Заrа11ы1их зборiв
акцiонерiв Товариства.
Головуючий Заrальних зборiв - Квiтiн Руслан Валерiйович.
Се1~ретар ЗаrаJrышх зборiв - Бсжсве1(ь Олексiй Олсксандрович.
Проеюп рiшетт:

2.1. Обрати Головуючим Загальних зборiв - Квiтiна Руслана IЗалерiйовича.
2.2. Обрати Секретарем Загальних зборiв - Бсжсвця Олексiя Олексаr11tровича.
Пiдсумки гоJюсунашш:
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"ЗА" - 54 228 510 голос!в, гпо становить 100% вiд кiлькостi голосiв акшонергв, якт
заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акшй.

"ПРОТИ" - О голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акшонер!в, якi
зарессгрувалися для учасп у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iмсш1их
акшй.

"УТРИМЛВСЯ" - О голос!в, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалися для участi у загальних зборах та с власпиками голосуючих простих тменних
акшй.

Кiлькiсть голосiв акшонергв, якi не брали участi у голосуванш - О голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями. визнаними недiйсними - О голосiв.
Ртшения прийшпо
ВИРJШИЛИ:
2.1. Обрати Головуючим Загальних зборiв - Квгппа Руслана Валергйовича.
2.2. Обрати Секретарем Загальних зборiв - Бежевця Олексiя Олександровича.
Питания порядку денного:
3. Про внесения змiн статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцй.

Секретар Загальних зборiв акшонергв Бежевець Олексгй Олександрович висвiтлив
эаиропонован! змши до Статуту 11ЛТ "УКРIJЛФТЛ" та допошв Загальним зборам акшонсргв
про запропонований проект рiшення з цъого питания.
Проект рииення:

3.1. Унести та затвсрлити змши ло Статуту Товариства шляхом його викладення в повгй
редакцй,
3.2. Дслегувати Головуючому та секретарю Загальпих зборiв право 111д11ису Статуту

ПУБЛЧНОГО АКШОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" у новiй редакцi'i,
затвсрджешй рппснням Загальних зборiв Товариства 07.11.2022.
3.3. Доручити Головуючому Загальних зборiв особисто забезпечити в установленому
эаконодавством порядку дсржавну ресстрацiю Статуту ПАТ "УКРНАФТА" у новгй редакцй,
3атвердженiй рiшенням Загальних зборiв Товариства 07.11.2022.
3.4. Уста11овити, що нова рсдакцiя Статуту ПЛТ "YKPI LАФТА" набувас чинностi для
Товариства, його акцiонерiв та посадових осiб Товариства з моменту прийняття цьоrо
рiшення Загалы1ими зборами Товариства, а д11я третiх осiб - з моменту державноi' ресстрацi'i
Статуту в новiй редакцi'i.
Пiдсумки голосування:

"ЗА" - 54 228 51 О rолосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонсрiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить 0,00% вщ кiлькостi rолосiв акцiонерiв, якi
зарссструвалися д11я участi у загальних зборах та с власниками го1юсуючих простих iмепних
акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить 0,00% вiд кiJ11,костi rолосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та Е: власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
Кiлькiсть rолосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi [!]~[!]
О голосiв.
Кiлькiсть rолосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними
педiйсними - О голосiв.
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Рiшення нрийнято.
ВИРIШИЛИ:

3.1. Унести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новiй

редакпп.

3.2. Делегувати Головуючому та секретарю Загальних зборiв право пiдпису Статуту
АКШОНЕРНОГО ТОВАРИСТВЛ "УКРНАФТА" у новiй редакцй,
затверджснiй ргшенням Загальних зборiв Товариства 07.11.2022.
3.3. Доручити Головуючому Загальних зборiв особиста забезпечити в установленому
законодавством порядку державпу ресстрашю Статуту ПЛТ "УКРНАФТА" у ноый редакцй,
затвердженiй рiшенням Загальних зборiв Товариства 07.11.2022.
3.4. Установити, що нова редакшя Статуту IlAT "УКРНАФТА" пабувас чинност] для
Товариства, його акшонергв та посадових осiб Товариства з моменту прийняття цього
ргшення Загальними зборами Товариства. а для третiх осiб - з моменту державнот ресстрацй
Статуту в новiй редакцп.

пьълчного

Питания порядку денного:
4. Про дострокове припинення повноважень член.в Наглядовог ради ПАТ «Укрнафта».
Слухали Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Бежевця Олексiя Олександровича, який
повiдомив про дiючий склад Нагляловоi' ради Товариства.
Дал! Секретар загапьпих зборiв акцюпертв Бежсвець Олексгй Олександрович доповгв
Загальним зборам акцiонерiв про запропонований проект рiшення з цього питания.

Проект рлиення:
Достроково припинити повиоважснпя члетпв Наглядово)' ради
повиоважения яких е чинними станом на 07 листопада 2022 року.

ПАТ

«Укрнафта»,

Пiдсумки rолосування:
"ЗА" - 54 228 51 О голосгв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцюнергв, як]
эаресструвалися для участi у загюtыtих зборах та с власниками голосуючих простих iмснних
акцiй.
''УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерjв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками rолосуючих простих iменних
акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiоиерiв, якi не брали участi у голосуваннi - О голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiо11срiв за бюJ1стс11ями, визнаними 11сдiйсними - О голосiв.

Рiшення лрийнято.
ВИРIШИЛИ:
Достроково припинити повноважепня члс11iв Наглядово'~' ради
повноважеиня яких е чинними станом на 07 листопада 2022 року.

ПАТ

«Укрнафта»,

Питания порядку денного:
5. Про обрання члс11iв Наглядовоi' ради ПА"( «Укрнафта».
Слухю1и Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Бежевця Олексiя Олексапдровича, який
повiдомив, що голосування з цього питания порядку денного здiйсиюеться шляхом
кумулятивного голосува1шя. ознайомив з 11орядком та вимогами законодавства при
4

проведснн! толосування з питапня обранпя члешв Наглядовот ради ПАТ "УКРНАФТА", та
вказав, що вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРНАФТА" в редакцп рiшення Загальних зборте
акцiонерiв Товариства вiд 07.11.2022 року (протокол №1) кшькюний склад Наглядовот ради
Товариства складае 5 (п'ять) членiв, якi обираються строком на З (три) роки.
За пропозицiями акцiонсрiв, до складу натлядовог ради запропоновано обрати
наступних ост·5
Пртзвише, iм'я, по
батьковi кандидата,
який пропонусться до
наглядовог
складу
ради

№№

Надання

Зазначення iн< юрмацп ппо кандидата
Чи € кандидат
с Зазначенн.я
Чи
представ ником
розмiру
кандидат
пакету акшй, акшонсра
акшонсром
що належать (групи
акuiонсрiв), iз
кандидату,
зазначенням
штук
шформацй про
uього

Чи
кандидат

€

письмовог

заяви

незалежним

згоду

директором

обрання
членом

про
на
f.

~

наглядовог

ради
товариства

акшонера

(групи

~

акшонешв

1.

Наталiя

Бойко
Андрйвна

1 li

Hi

Так.

0,00%

Прсдставник
акшонера

"

Так

~

-

дсржави,
в
особi
Мгнютерства
оборони

~

Украпги
2.

Роза

Тапа11ова
Асхапвна

lli

Hi

Так.

0,00%

Так

Прелставник

акцiопера

-

держави,

R

~
~:

особi
Мiнiстерства
оборони

~:

Украши
3.

Грибан

Олсксандр

Hi

Так.
Предста.вник
акцюнсра
дсржави,
в
особi
Мiнiстерства
оборони

0,00%

Олександрович

Так

Hi

1..-

t.:i

Украши
4.

5.

Гота
Олегович

Абрамович
Васильович

А11дрiй

Hi

.
р

Так

l li

Так.

0,00%

l грецставпик

Дмитро

Hi

0,00%

..

акшонера
цсржави,
особi
Мiнiстерства
оборони
Укоатни
Так.
Представ ник
акuiонера
держави,
особi
М i нiстерства

в

...t·.:i
Так

Hi
-

ti,

в

t~

оборони

Украпги

Пiдсумки кумулятивного голосування:
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ПJБ кандидата
Бойко Наталгя Андрйвна
Тапапова Роза Асхатiвна
Грибан Олсксандр Опександрович
Гота Лпдрiй Олегович
Абрамович Дмитро Васильевич

Загальна ктьклсть голос!в,
от иманих кандидатом
271142 550
271142 550
271 142 550
271 142 550
271 142 550

Кiлькiсть rолосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - О толоств.
Кiлькiсть голоств акцiонерiв за бюлетепями. визпаними недiйсними - О rолосiв.
Рiшсння прийнято.

ВИРIШИЛИ:
Обрати членами Наглядово"i ради ПАТ «Укрнафта»:
Бойко Наталiю Андрйвну
Таланову Розу Асхатiвну
Грибана Олександра Олександровича
Гота Андрiя Олеговича
Абрамовича Дмитра Васильовича

Питания порядку денного:
6. Про затвердження умов цивiльно-правових логовор.в (контракпв), що укладатимуться з
членами Наглялово"i ради ПЛТ «JIДY», та виз11ачення уповноваженоУ особи на i"x пщписапня.
Секретар Загальних зборiв акшонсргв Бсжевсць Олексiй Олексаrщрович доповгв Загальним
зборам акцiонерiв про запропонований проект рiшення з цього питания.
Проект рпаення:
6.1. Затверлити умови цивiльно-nравових логоворгв (контрактiв), що укладагимуться з
членами Наглядовоi" ради ПАТ «Укрнафта». що долаються.

6.2. Уllов11оважити I 'оловуючого загальних зборгв Квгпна Руслана Валерiйовича пiдписати
цивiльно-правовi договори (контракти), що укjJадатю1уться з членами Наrлядовоi" ради ПАТ
« Укрпафга».
Лiдсумки rолосувашш:
"ЗА" - 54 228 51 О голосгв, що становить 100% вц кглькосп rолосiв акшонертв, як]
зареЕ:струвалися для участi у заrальних зборах та€ в:1асникю1и rолосуючих 11ростих iмснних
акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв, що становить 0,00% вi,1 кi:1ькостi голосiв акцiо11ерiв, якi
зареЕ:струвалися для участi у загальних зборах та€ в.:шсника:чи го.1осуючих простих iменних
акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить 0.00% вiд кi.1ькос:тi roJ1ociв акцiонерiв, якi
зарссструвалися для участi у загальних зборах та с власника.,1и го.1осуючих простих iменних
акцiй.
Кiлъкiсть голосiв акцiонерiв, якi 11е брали yчacri у rолосуваннi - О голосiв.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - О rо;юсiв.
Рiше11ш1

прийнято.

ВИРIШИЛИ:
6.1. Затвердити умови цивiльно-лравових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
членами I /агля;юво·1 ради ПЛТ «Укр11афта», що до1щються.

6.2. Уповноважити Головуючого загальних зборiв Квiтiна Руслана Валерiйовича пiдписати
6

t(

цившьпо-правов! договори (контракти), що укладатимугься з членами Наглядово] рали ПАТ

«Укр нафта».
Питания порядку денного:
7. Про призначення розпорядника рахупком в цтнних иапсрах ПАТ «Укрнафта» в
Центральному депозитарй цiнних паперiв.
Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Бежевець Олексiй Олександрович доповiв Загальним
зборам акшоцергв про запропоновапий проект рiшсння з цього питания.

Проект рииення:
7.1. Припипити повноважсння чиппих розпорядникш рахунку ПАТ «Укрнафта» в
Центральному депозитарii: цiнних паперiв.
7.2. Призпачити, тимчасово, до призначення нового персонального складу викопавчого
органу ПАТ «Укрнафта», розпорядником рахунку в цiнних паперах ПАТ «Укрнафта» в
Центральиому дспозитарп шпних папертв Абрамовича Дмитра Васильовича, паспорт
СО754956.

Пщсумки rолосування
"ЗА" - 54 228 51 О голосгв, що становить 100% вш кiлькостi голосгв акшонер!в, якi
заресструвалися для учасп у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
"ПРОТИ" - О голосiв. що становить 0,00% вiд кшькосп голосiв акцюнергв, якi
зарсЕ:струва.11ися для учасп у загальпих зборах та с власниками голосуючих простих гмеппих
акшй.
"УТРИМАВСЯ" - О голосгв, що становить 0,00% вiд кiлькостi голосгв акцiонерiв, якi
заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих iменних
акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцюнер.в, якi не брали участi у голосуваннi - О голосiв.
Кшьктстъ голосiв акшонергв за бюлетепями, визпаними недгйсними - О голосiв.

Рiшення прийнято.
ВИРIШИЛИ:
7.1. Припинити повноваження с1юших розпорядникш раху11ку ПАТ «Укр11афта» в
Центральному депо·штарii" цiнних паперiв.
7.2. Приз11ачити, тимчасово, JtO приз11ас1с1111я нового персональ11оrо складу вико11авчого
органу ПАТ «Укрнафта», розпорядником рахунку в цiнних паперах ПАТ «Укрнафта» в
Цс11тра.11ыюму депозитарii" цi1111их паперiв Абрамовича Дмитра Васильевича, наспорт
СО754956ю

Гш10вуючий Зборiв

Се1сретар Зборiв

Мiсто

-~
1!]

.

НСЕ

299330

Ки'iв Украгна, сьомого листопада двi тисяч! двадцять другого року.
Я, Колотiлов О.О., державний нотарiус Восьмог китвського державно)
нотаргальног контори, засвiдчую справжнiсть пiдписiв Бежевця Олексiя
Олександровича, Квiтiна Руслана Валерiйовича, якт зроблено в мотй

присутносп.
Особи Бежевця Олексiя Олександровича, Квiтiна Руслана Валерiйовича, яю
пiдписали документ встановлено, 'iх-дiездатнiсть перевiрено.
Заресстровано в реестр: за,,., --:,_=.-....
No o?-f,/{ с:?-3/7
~

Державний нотарiу
f

8

