
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 

товариства, що скликані на 25 квітня 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! 

 

Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалі 

ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) скликані на 25 квітня 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 

загальних зборів, що скликані на 25 квітня 2019 року, внесені нові питання: 

- Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства. 

- Затвердження річного звіту за 2018 рік. 

- Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. 

- Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства. 

- Обрання юридичного радника (юридичної фірми), який буде надавати консультації 

Наглядовій раді Товариства. 

 

Порядок денний 

загальних зборів ПАТ "УКРНАФТА" 25 квітня 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 бюлетеню. 

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 

5. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами 

його розгляду. 

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за 

результатами його розгляду. 

7. Висновки зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 

розгляду. 

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік. 

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2018 року. 

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової 

ради та звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. 

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 

12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії 

Товариства. 

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. 

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

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка 

уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та 

членами Ревізійної комісії Товариства. 

16. Доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової 

ради Товариства. 

17. Затвердження річного звіту за 2018 рік. 
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18. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. 

19. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

Головою та членами Наглядової ради Товариства. 

20. Обрання юридичного радника (юридичної фірми), який буде надавати 

консультації Наглядовій раді Товариства. 

 

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

повідомляємо про проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонера: 

 

Питання порядку денного: «Доцільність внесення змін до Положення про 

винагороду членів Наглядової ради Товариства». 

Проект рішення:  

«У зв’язку з відсутністю Положення про винагороду членів Наглядової ради 

Товариства Наглядовій раді Товариства розробити Положення про винагороду членів 

Наглядової ради Товариства.» 

Питання порядку денного: «Затвердження річного звіту за 2018 рік». 

Проект рішення№1:  

«Затвердити річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства 

станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного 

аудитора.» 

Проект рішення №2: 

«Річний звіт за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства станом на та за 

рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, разом із висновком незалежного аудитора взяти до 

відома.» 

Проект рішення №3: 

«У зв’язку з відсутністю річного звіту за 2018 рік питання порядку денного зняти з 

розгляду.» 

Питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду 

Товариства». 

Проект рішення:  

«В Положенні про Наглядову раду Товариства пункт 9.3 виключити.» 

Питання порядку денного: «Внесення змін до умов цивільно-правових 

договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства». 

Проект рішення:  

«Внести зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою 

та членами Наглядової ради Товариства шляхом укладання додаткової угоди, що 

додається. Уповноважити Голову Правління або особу, яка виконує обов’язки (здійснює 

повноваження) Голови Правління, підписати від імені Товариства додаткові угоди до 

цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що 

затверджені цим рішенням.» 

Питання порядку денного: «Обрання юридичного радника (юридичної фірми), 

який буде надавати консультації Наглядовій раді Товариства». 

Проект рішення:  

«Доручити Правлінню обрати та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства 

юридичного радника (юридичну фірму), що буде надавати консультації Наглядовій раді 

Товариства та її комітетам за рахунок коштів Товариства. Голові Правління або особі, яка 

виконує обов’язки (здійснює повноваження) Голови Правління, підписати договір з 

юридичним радником (юридичною фірмою) після його затвердження Наглядовою радою 

Товариства.» 

 

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

 

 


