
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Нафтова компанія «Ойл Сіті» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Нафтова компанія «Ойл Сіті»;    

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство; 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32043600;     

1.4. Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 31-37;    

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 788-43-93;    

1.6. Електронна поштова адреса емітента: inbox@oilcity.dp.ua;      

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає;    

1.8. Вид особливої інформації: Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

Дата вчинення дії: 27.12.2011р.  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:   

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  

Голови наглядової Ради Товариства Олексієнко Ю. В. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями 

товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді один рік п’ять 

місяців.  

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  Члена 

наглядової Ради Товариства Сліпченко І. В. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, 

немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді один рік п’ять місяців.  

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  Члена 

наглядової Ради Товариства Білоусов П. О. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, 

немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді один рік п’ять місяців. 

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  

Голови Ревізійної комісії Товариства Васильєву А. В. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями 

товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді один рік п’ять 

місяців. 

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  

заступника Голови Ревізійної комісії Товариства Садовнік М. Б. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє 

акціями товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді один рік 

п’ять місяців. 

Звільнено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) з посади  

секретаря Ревізійної комісії Єрчак С.П. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, немає 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді один рік п’ять місяців. 

Призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 11.11.2011р на посаду на посаду Голова наглядової Ради 

Товариства Калініченко К. Ю. (Паспорт АК № 492010 виданий Новомосковським МВ УМВС України в 

Дніпропетровській області 17 березня 1999 року), не володіє акціями товариства, немає непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа – заступник начальника управління. Призначено на 

три роки.  

Призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) на посаду 

Голови наглядової Ради Товариства Потапенко Т.Ю. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями 

товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа – член 

Наглядової ради. Призначено на три роки. 

Призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) на посаду 

Член наглядової Ради Товариства Чумак П.Р. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, 

немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа – ревізор. Призначено 

на три роки.   

Призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) на посаду 

Член наглядової Ради Товариства Байда К.О. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, 

немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа – ревізор. Призначено 

на три роки. 

Призначено згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.02.2012р. (Протокол №1 від 27.02.2012р.) на посаду на 

посаду Ревізор Товариства Санжаровського А.М. (згоди на розкриття даних не надано), не володіє акціями товариства, 

немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала особа – ревізор. Призначено 

на три роки. 

 

3. Підпис 

3.1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Найменування посади – Голова Правління  ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті» – Романюк В.І. 

 

 

Голова Правління  

ПАТ «НК «ОЙЛ-Сіті»                                                                     Романюк В.І. 

              М.П.  


