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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" 

22 липня 2015 року  

 

Шановні акціонери! 

22 липня 2015 року відбулися загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРНАФТА". 

Доводимо до Вашого відома підсумки голосування: 

 

1. З першого питання порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» 

вирішили: 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: 

Голова лічильної комісії: Папуша Олександр Миколайович (за згодою) 

Члени: Ющенко Світлана Олександрівна (за згодою) 

Іваненко Олександр Петрович (за згодою) 

Дорошенко Євген Сергійович (за згодою) 

Шутенко Анна Михайлівна (за згодою) 

Буренок Андрій Вадимович (за згодою) 

Куниця Дарина Леонідівна (за згодою) 

Чередник Ірина Анатоліївна (за згодою) 

Носов Юрій Леонідович (за згодою) 

Серга Володимир Станіславович (за згодою) 

Самотей Дмитро Олександрович (за згодою). 

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після 

закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання 

якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015р. запропонований наступний проект рішення : 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: 

Голова лічильної комісії: Папуша Олександр Миколайович (за згодою) 

Члени: Ющенко Світлана Олександрівна (за згодою) 

Іваненко Олександр Петрович (за згодою) 

Дорошенко Євген Сергійович (за згодою) 

Шутенко Анна Михайлівна (за згодою) 

Буренок Андрій Вадимович (за згодою) 

Куниця Дарина Леонідівна (за згодою) 

Чередник Ірина Анатоліївна (за згодою) 

Носов Юрій Леонідович (за згодою) 

Серга Володимир Станіславович (за згодою) 

Самотей Дмитро Олександрович (за згодою). 

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після 

закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання 

якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються. 

Голосували бюлетенем № 1. 

  

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: 

Голова лічильної комісії: Ющенко Світлана Олександрівна (за згодою) 

Члени: Папуша Олександр Миколайович (за згодою) 

Іваненко Олександр Петрович (за згодою) 

Дорошенко Євген Сергійович (за згодою) 

Шутенко Анна Михайлівна (за згодою) 

Буренок Андрій Вадимович (за згодою) 

Куниця Дарина Леонідівна (за згодою) 

Чередник Ірина Анатоліївна (за згодою) 

Носов Юрій Леонідович (за згодою) 

Серга Володимир Станіславович (за згодою) 

Самотей Дмитро Олександрович (за згодою). 
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Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після 

закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання 

якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються. 

Голосували бюлетенем № 2. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 1 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27222235 52,4948% 

Голосувало «Проти» 24627979 47,4921% 

«Утримався» 6725 0,013% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 42 0,0001% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 3 від 22.07.2015 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 2 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24701835 47,634541% 

Голосувало «Проти» 27144056 52,344073% 

«Утримався» 8921 0,017203% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

951 0,001834% 

Не брало участі у голосуванні 1218 0,002349% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 1 шт. 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі 

на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

Рішення не прийняте. 

(Протокол № 4 від 22.07.2015 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

2. З другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства» 

вирішили: 

Обрати:  

Головою Загальних зборів Товариства - Теклюка Ярослава Володимировича; 

Секретарем Загальних зборів Товариства - Загнітко Поліну Михайлівну. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015р. запропонований наступний проект рішення: 

Обрати:  

Головою Загальних зборів Товариства - Теклюка Ярослава Володимировича; 

Секретарем Загальних зборів Товариства - Загнітко Поліну Михайлівну. 

Голосували бюлетенем № 3. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Обрати: 

Головою Загальних зборів Товариства - Теклюка Ярослава Володимировича; 

Секретарем Загальних зборів Товариства - Карташова Вячеслава Вадимовича, директора департаменту юридичного 

забезпечення ПАТ «УКРНАФТА». 

Голосували бюлетенем № 4. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем №3 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27214868 52,4806% 

Голосувало «Проти» 24628964 47,494% 

«Утримався» 8800 0,017% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 
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Не брало участі у голосуванні 4349 0,0084% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 штук. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 1 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем №4  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24658088 47,5502% 

Голосувало «Проти» 27149055 52,3537% 

«Утримався» 45489 0,0877% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 4349 0,0084% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 штук. 

Рішення не прийняте. 

(Протокол № 2 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

3. З третього питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних 

зборів Товариства» вирішили: 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 

- Для виступів на  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх 

уповноваженим особам та  представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 

Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для 

надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 

Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку 

розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або 

його представника, та засвідчені їх підписом. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням 

бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства 

Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для 

голосування. 

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів 

членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії 

Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих 

рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 

зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що 

визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити 

волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для 

голосування позначені  два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи 

«утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до 

лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є 

акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори 

– на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів 

Товариства не допускається. 

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства 

підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів 

Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015р. запропонований наступний проект рішення: 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 
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- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 

- Для виступів на  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх 

уповноваженим особам та  представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 

Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для 

надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 

Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку 

розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або 

його представника, та засвідчені їх підписом. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного 

законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів 

Товариства для голосування. 

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів 

членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії 

Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих 

рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 

зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що 

визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити 

волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для 

голосування позначені  два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи 

«утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до 

лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є 

акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори 

– на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів 

Товариства не допускається. 

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства 

підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. 

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства 

керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

Голосували бюлетенем № 5. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. 

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх 

уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 

Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної 

комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для 

надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю 

Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку 

розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або 

його представника, та засвідчені їх підписом. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного 

законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів 

Товариства для голосування. 

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів 

членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії 

Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих 

рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. 
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- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 

зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що 

визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. 

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити 

волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для 

голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи 

«утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до 

лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. 

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. 

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, 

запрошеними особами на Збори - на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів 

масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами 

масової інформації) допускається. 

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства 

підписують-обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, підшивається,  скріплюється 

печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства (або особою, яка здійснює (виконує) обов'язки 

Голови Правління). 

- 3 усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів 

Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

Голосували бюлетенем № 6. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 5 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27189725 52,43214% 

Голосувало «Проти» 24660441 47,554718% 

«Утримався» 6600 0,012727% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 215 0,000415% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 штук. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 3 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 6 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24691457 47,6145% 

Голосувало «Проти» 27120573 52,2988% 

«Утримався» 44736 0,0863% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 215 0,0004% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 штук. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 4 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2014 рік» вирішили: 

Звіт Правління Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

Голосували бюлетенем № 7 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51845634 99,9781% 

Голосувало «Проти» 1674 0,0032% 

«Утримався» 7550 0,0146% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 2123 0,0041% 

Разом  100% 
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Недійсних бюлетенів 0 штук. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 5 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

5. З п’ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» вирішили: 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

Голосували бюлетенем № 8. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД 

(LITTOP ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Зняти з розгляду питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік» у зв'язку з не 

проведенням роботи (засідань) у звітному періоді. 

Голосували бюлетенем № 9. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 8  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51838848 99,965% 

Голосувало «Проти» 6219 0,012% 

«Утримався» 9791 0,0189% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 2123 0,0041% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 6 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 9  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 62056 0,1197% 

Голосувало «Проти» 27115934 52,2898% 

«Утримався» 24672704 47,5784% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6287 0,0121% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 7 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

6. З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік» 

вирішили: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

Голосували бюлетенем № 10. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Зняти з розгляду питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік». 

Голосували бюлетенем № 11. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 10 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27212324 52,4757% 
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Голосувало «Проти» 24631166 47,4983% 

«Утримався» 6602 0,0127% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

66 0,0001% 

Не брало участі у голосуванні 6823 0,0132% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 8 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 8 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 11 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24658158 47,5503% 

Голосувало «Проти» 27143172 52,3424% 

«Утримався» 44736 0,0863% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 10915 0,021% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів  0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 9 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

7. З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, 

звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства» вирішили: 

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.  

Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради не приймати.  

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.  

Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради не приймати.  

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 

Голосували бюлетенем № 12. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Визнати роботу Правління задовільною. 

Не проводити оцінку роботи Наглядової ради Товариства у зв'язку з не проведенням роботи (засідань) у 

звітному періоді.  

Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною. 

Голосували бюлетенем № 13. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 12  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27211576 52,47427728% 

Голосувало «Проти» 24628117 47,49238487% 

«Утримався» 10507 0,0202615% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6781 0,01307635% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 10 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 13 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24657170 47,5484% 

Голосувало «Проти» 27143249 52,3425% 
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«Утримався» 49781 0,096% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6781 0,0131% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 11 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

8. З восьмого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік» 

вирішили: 

Звіт та баланс Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 

Звіт та баланс Товариства за 2014 рік взяти до відома. 

Голосували бюлетенем № 14. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Звіт та баланс Товариства за 2014 рік, складені за МСФЗ, затвердити. 

Голосували бюлетенем № 15. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 14 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27207544 52,4665% 

Голосувало «Проти» 966 0,0019% 

«Утримався» 24637522 47,5105% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 10949 0,0211% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 12 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 15 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24661201 47,5562% 

Голосувало «Проти» 27138731 52,3338% 

«Утримався» 50192 0,0968% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6857 0,0132% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 13 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

9. З дев’ятого питання порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 

підсумками 2014 року. Затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів» вирішили: 

Затвердити наступний розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: 

- направити на виплату дивідендів акціонерам 100 % або максимально наближений до 100 відсотків, але не 

менший ніж 99,9% розмір чистого прибутку Товариства за 2014 рік за даними річної фінансової звітності, 

підтвердженої аудиторським висновком. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 23,32 

грн.; 

- решту чистого прибутку направити на розвиток Товариства. 

Встановити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, 03 серпня 2015 року. 

Виплату дивідендів здійснити у строк з 03 серпня 2015 року по 03 жовтня 2015 року. 
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Виплату дивідендів акціонеру Товариства – Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 

здійснити шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України. 

Перерахування дивідендів іншим акціонерам здійснити відповідно до частини 5 статті 30 Закону України 

«Про акціонерні товариства». 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 

Затвердити наступний розмір та порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: 

- направити на виплату дивідендів акціонерам 100 % або максимально наближений до 100 відсотків, але не 

менший ніж 99,9% розмір чистого прибутку Товариства за 2014 рік за даними річної фінансової звітності, 

підтвердженої аудиторським висновком. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 23,32 грн.; 

- решту чистого прибутку направити на розвиток Товариства. 

Встановити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, 03 серпня 2015 року. 

Виплату дивідендів здійснити у строк з 03 серпня 2015 року по 03 жовтня 2015 року. 

Виплату дивідендів акціонеру Товариства – Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» здійснити 

шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України. 

Перерахування дивідендів іншим акціонерам здійснити відповідно до частини 5 статті 30 Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

Голосували бюлетенем № 16. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Затвердити прибуток у розмірі 1 264 626 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят чотири мільйони шістсот 

двадцять шість тисяч гривень 00 копійок), отриманий ПАТ "УКРНАФТА" за 2014 рік. 

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ "УКРНАФТА" у 2014 році: 

• відрахувати до фонду виплати дивідендів грошові кошти у сумі 632 846 711,70 грн. (шістсот тридцять два 

мільйони вісімсот сорок шість тисяч сімсот одинадцять гривень 70 копійок), що складає 50,0422031256% від суми 

чистого прибутку за 2014рік; 

• з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання, нарощування обсягів 

буріння свердловин направити грошові кошти в сумі 631 779 288,30 грн. (шістсот тридцять один мільйон сімсот 

сімдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 30 копійок), тобто 49,957796875% прибутку, отриманого 

Товариством за 2014 рік на фінансування розвитку матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 

діяльності Товариства. 

Нараховані за результатами роботи Товариства у 2014 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію, 

затвердити у розмірі 11,67 гривень (одинадцять гривень 67 копійок). 

Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 03.08.2015 року. 

Встановити наступні строки виплати дивідендів за підсумками 2014 року: 

• дата початку строку виплати дивідендів - 03.08.2015року; 

• дата закінчення строку виплати дивідендів - 03.12.2015року. 

Виплату дивідендів акціонеру Товариства — Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 

здійснити шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного бюджету України. Перерахування 

дивідендів іншим акціонерам здійснити відповідно до частини 5 статті 30 Закону України "Про акціонерні 

товариства". Дивіденди сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій 

Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тобто на 03.08.2015 року. 

Голосували бюлетенем № 17. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 16 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27220097 52,490709 % 

Голосувало «Проти» 24627980 47,492121% 

«Утримався» 2203 0,004248% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6701 0,012922% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 14 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем №17 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24657037 47,548154% 

Голосувало «Проти» 27154918 52,365019% 
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«Утримався» 38203 0,07367% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 6823 0,013157% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 15 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

10. З десятого питання порядку денного «Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства 

на 2015 рік» вирішили: 

Рішення не прийняте. 

Голосували бюлетенем № 18 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24698064 47,6273% 

Голосувало «Проти» 21846 0,0421% 

«Утримався» 27121450 52,3005% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 15621 0,0301% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 16 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства 

шляхом викладення його в новій редакції» вирішили: 

Рішення не прийняте. 

 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» запропонувала наступний проект рішення: 

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції 

(додається). 

Призначити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства уповноваженими на підписання нової 

редакції Статуту Товариства.  

Призначити Голову Правління Товариства (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов’язки) 

Голови Правління) на вчинення дій, пов`язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту 

Товариства. 

Голосували бюлетенем № 19. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" в новій 

редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, які стосуються порядку та умов прийняття Наглядовою радою 

ПАТ «УКРНАФТА» рішень  щодо обрання та  припинення  повноважень  членів  Правління Товариства (окрім  

Голови Правління); відсторонення Голови або членів Правління Товариства від здійснення повноважень; обрання 

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства; укладення Товариством 

кредитних договорів незалежно від суми кредиту, вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення 

виконання зобов'язань незалежно від суми таких правочинів, вчинення Товариством значних правочинів та 

правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення Товариством правочинів щодо майна, робіт, послуг 

Товариства, якщо їх вартість у таких правочинах визначена у розмірі, нижчому за ринкову, додаються. (Додаток № 

1 до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" від 22.07.2015 p.). 

Делегувати  Голові  та Секретарю  Загальних  зборів  акціонерів  ПАТ   "УКРНАФТА"   право   підпису  

Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" в редакції, затвердженій рішенням 

загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРНАФТА" 22.07.2015 р.  

Доручити Голові Правління ПАТ "УКРНАФТА" (або особі, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) 

Голови Правління) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 

установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій 

рішенням Загальних зборів акціонерів 22.07.2015 р. 

Голосували бюлетенем № 20. 
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Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 19 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27211234 52,4736% 

Голосувало «Проти» 24628092 47,4923% 

«Утримався» 3098 0,006% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 14557 0,0281%% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 17 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 20  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24658988 47,551916% 

Голосувало «Проти» 27142510 52,341092% 

«Утримався» 41232 0,079511% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

1 0,000002% 

Не брало участі у голосуванні 14250 0,027479% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 1 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 18 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

12. З дванадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови Правління 

Товариства» вирішили: 

Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Пітера Ванхєкє. 

Голосували бюлетенем № 21 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51842613 99,972293% 

Голосувало «Проти» 1 0,000002% 

«Утримався» 35 0,000067% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 14332 0,027638% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 19 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

13. З тринадцятого питання порядку денного «Обрання Голови Правління Товариства» вирішили: 

Обрати Головою Правління Товариства Марка Роллінса (Mark Rollins). 

Голосували бюлетенем № 22 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51842541 99,972154% 

Голосувало «Проти» 1 0,000002% 

«Утримався» 1 0,000002% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 14438 0,027842% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
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(Протокол № 20 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження структури Правління Товариства за 

напрямками діяльності Товариства» вирішили: 

Затвердити наступну структуру Правління Товариства: 

1.  Голова Правління 

2.  Член Правління - Заступник Голови Правління - фінансовий директор 

3.  Член Правління - Заступник Голови Правління - комерційний директор 

4. Член Правління - Заступник Голови Правління - директор з корпоративного розвитку та стратегії 

5.  Член Правління - Заступник Голови Правління - директор з виробництва 

6.  Член Правління - Заступник Голови Правління - виконавчий директор 

7.  Член Правління - Директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності - головний 

бухгалтер. 

Голосували бюлетенем № 23 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51840331 99,967892% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

«Утримався» 2 0,000004% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 16648 0,032104% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 21 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень члена Правління 

Товариства» вирішили:  

Припинити повноваження члена правління Щербаня А.В. у зв’язку з його звільненням. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 

Припинити повноваження члена правління Щербаня А.В. у зв’язку з його звільненням. 

Голосували бюлетенем № 24. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Припинити повноваження члена правління, Заступника Голови Правління - фінансового директора Щербаня 

А.В. у зв'язку з його звільненням згідно з наказом № 399-к від 05.12.2012 року. 

Голосували бюлетенем № 25. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 24 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51838405 99,964178% 

Голосувало «Проти» 34 0,000066% 

«Утримався» 2 0,000004% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 18540 0,035752% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 22 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 25 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 29163 0,056237% 

Голосувало «Проти» 27141460 52,339067% 

«Утримався» 24667818 47,568944% 
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Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 18540 0,035752% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 23 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

16. З шістнадцятого питання порядку денного «Обрання члена Правління - Заступника Голови 

Правління - фінансового директора» вирішили: 

Рішення не прийняте. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Обрати членом Правління - Заступником Голови Правління - фінансовим директором Пустоварова 

Володимира Миколайовича (громадянина України, паспорт серії КН №210119, виданий 23.10.1996 року 

Комсомольським MB УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер — 2494904632). Визначити, 

що повноваження обраного члена Правління — Заступника Голови Правління - фінансового директора дійсні до 

обрання Наглядовою радою Товариства нового складу Правління за поданням новообраного Голови Правління. 

Голосували бюлетенем № 26. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується також альтернативний проект рішення: 

Обрати членом Правління - Заступником Голови Правління - фінансовим директором Бакуненко Михайла 

Ігоровича (громадянина Сполучених Штатів Америки, паспорт типу Р №422032129, виданого 25.09.2009 року 

Державним департаментом США, ідентифікаційний код - 2887521778). Визначити, що повноваження обраного 

члена Правління - Заступника Голови Правління - фінансового директора дійсні до обрання Наглядовою радою 

Товариства нового складу Правління за поданням новообраного Голови Правління. 

Голосували бюлетенем № 27. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем № 26 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24657104 47,548283% 

Голосувало «Проти» 27120598 52,298837% 

«Утримався» 59985 0,115674% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 19294 0,037206% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 24 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 27 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 24699297 47,629647% 

Голосувало «Проти» 27116498 52,290931% 

«Утримався» 21850 0,042135% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

2 0,000004% 

Не брало участі у голосуванні 19334 0,037283% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 2 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 25 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

17. З сімнадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень голови та членів Наглядової 

ради Товариства» вирішили: 
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Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього 

рішення Загальними зборами акціонерів Товариства: 

Коболєва Андрія Володимировича  

Переломи Сергія Віталійовича  

Коновця Сергія Олександровича  

Теклюка Ярослава Володимировича  

Загнітко Поліни Михайлівни  

Столяра Петра Дмитровича 

Коломойського Ігоря Валерійовича 

Боголюбова Геннадія Борисовича 

Кіпермана Михайла Юрійовича 

Новікова Тимура Юрійовича 

Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber). 

Голосували бюлетенем № 28 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51837415 99,962269% 

Голосувало «Проти» 921 0,001776% 

«Утримався» 1 0,000002% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 18644 0,035953% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 26 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

18. З вісімнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради» вирішили:  

18.1. Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Наглядову раду 

Товариства в наступному складі: 

 №  Прізвище, ім’я, по-батькові 

1 Коболєв Андрій Володимирович 

2 Перелома Сергій Віталійович  

3 Коновець Сергій Олександрович  

4 Теклюк Ярослав Володимирович 

5 Загнітко Поліна Михайлівна 

6 Столяр Петро Дмитрович 

7 Коломойський Ігор Валерійович 

8 Боголюбов Геннадій Борисович 

9 Кіперман Михайло Юрійович 

10 Палиця Ігор Петрович 

11 Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) 

Голосували бюлетенем № 29 

Підсумки голосування: 

№  
ПІБ кандидатів 

до складу Наглядової ради Товариства 
кількість відданих голосів 

результат проведеного 

голосування 

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату 

1. Коболєв Андрій Володимирович 49735189 обрання до складу 

2. Перелома Сергій Віталійович  49724472 обрання до складу 

3. Коновець Сергій Олександрович  49726892 обрання до складу 

4. Теклюк Ярослав Володимирович 49723737 обрання до складу 

5. Загнітко Поліна Михайлівна 49719473 обрання до складу 

6. Столяр Петро Дмитрович 49723332 обрання до складу 

7. Коломойський Ігор Валерійович 54183992 обрання до складу 

8. Боголюбов Геннадій Борисович 54183949 обрання до складу 

9. Кіперман Михайло Юрійович 54183949 обрання до складу 

10. Новіков Тимур Юрійович 2426 не обраний 

11. Уріел Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) 54183946 обрання до складу 

12. Палиця Ігор Петрович 54186385 обрання до складу 
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Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у 

голосуванні 

569277742 шт. 

Кількість голосів, що визнані недійсними під час голосування 296197 шт. 

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 852852 шт. 

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради Товариства, члени Наглядової ради вважаються 

обраними. 

Рішення прийняте. 

(Протокол № 27 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

18.2. Встановити строк повноважень членів Наглядової ради 3 (три) роки. У разі спливу цього строку 

повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу 

Загальними зборами. 

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) протягом 

одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з 

головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами Товариства 

10.10.14 (протокол № 22). 

Голосували бюлетенем №30 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51800445 99,890977% 

Голосувало «Проти» 35 0,000067% 

«Утримався» 2 0,000004% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 56499 0,108952% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 28 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

19. З дев'ятнадцятого питання порядку денного «Обрання голови Наглядової ради» вирішили:  

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Коболєва Андрія Володимировича. 

Голосували бюлетенем № 31 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51798795 99,887795% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

«Утримався» 2 0,000004% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 58184 0,112201% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 29 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

20. З двадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії Товариства» вирішили: 

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження 

Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 

Свіріна Вадима Володимировича 

Рубіса Сергія Миколайовича 

Андріяшиної Ольги Вікторівни 

Парахоняк Наталії Богданівни 

Думчевої Тетяни Борисівни. 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.05.2015 р. запропонований наступний проект рішення: 
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Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження 

Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 

Свіріна Вадима Володимировича 

Рубіса Сергія Миколайовича 

Андріяшиної Ольги Вікторівни 

Парахоняк Наталії Богданівни 

Думчевої Тетяни Борисівни  

Голосували бюлетенем № 32. 

 

Згідно з пропозицією акціонера ПАТ «УКРНАФТА» - ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP 

ENTERPRISES LIMITED) пропонується наступний проект рішення: 

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства 

повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 

Свіріна Вадима Володимировича 

Рубіса Сергія Миколайовича 

Андріяшиної Ольги Вікторівни 

Парахоняк Наталії Богданівни 

Думчевої Тетяни Борисівни 

Голосували бюлетенем № 33. 

Підсумки голосування: 

За бюлетенем №32  

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51795025 99,88052525% 

Голосувало «Проти» 105 0,00020248% 

«Утримався» 1 0,00000193% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 61850 0,11927034% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 30 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

За бюлетенем № 33 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 52900 0,10201134% 

Голосувало «Проти» 27114262 52,28661885% 

«Утримався» 24627969 47,49209947% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 61850 0,11927034% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення не прийняте. 
(Протокол № 31 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

21. З двадцять першого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» 

вирішили: 

21.1. Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію 

Товариства в наступному складі: 

 №  Прізвище, ім’я, по-батькові 

1 Свірін Вадим Володимирович 

2 Рубіс Сергій Миколайович 

 3 Андріяшина Ольга Вікторівна 

4 Парахоняк Наталія Богданівна 

5 Дубенко Ніла Василівна 

Голосували бюлетенем № 34 

Підсумки голосування: 
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№  
ПІБ кандидата 

до складу Ревізійної комісії Товариства 
кількість відданих голосів 

результат проведеного 

голосування 

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату 

1. Свірін Вадим Володимирович  45193588 обрання до складу 

2. Рубіс Сергій Миколайович 45193583 обрання до складу 

3. Андріяшина Ольга Вікторівна 61573079 обрання до складу 

4. Парахоняк Наталія Богданівна 61573078 обрання до складу 

5. Дубенко Ніла Василівна  45193580 обрання до складу 

6. Мирний Сергій Миколайович 3155 не обраний 

 

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у 

голосуванні 
258730063 шт. 

Кількість голосів, що визнані недійсними під час голосування 136345 шт. 

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 418497 шт. 

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, члени Ревізійної комісії вважаються 

обраними. 

Рішення прийняте. 

(Протокол № 32 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 
21.2. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки Голови Правління) 

протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори 

з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами Товариства 

10.10.14 р. (протокол № 22). 

Голосували бюлетенем №35 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 51769119 99,830568617% 

Голосувало «Проти» 0 0% 

«Утримався» 2 0,000003857% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 87860 0,169427526% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 0 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 33 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

22. З двадцять другого питання порядку денного «Обрання голови Ревізійної комісії Товариства» 

вирішили:  

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Свіріна Вадима Володимировича. 

Голосували бюлетенем № 36 

Підсумки голосування: 

 Кількість голосів Відсоток від кворуму 

Голосувало «За» 27145211 52,3463% 

Голосувало «Проти» 24628071 47,492296% 

«Утримався» 1 0,000002% 

Не враховувались під час голосування за недійсними 

бюлетенями 

0 0% 

Не брало участі у голосуванні 83698 0,161402% 

Разом  100% 

Недійсних бюлетенів 6 шт. 

Рішення прийняте. 
(Протокол № 34 від 22.07.2015 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування додається до 

протоколу загальних зборів акціонерів). 

 

          

Правління  ПАТ «УКРНАФТА» 

 

 


