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Протокол № 1  

Загальних зборів акціонерів  

Публічне акціонерне товариство  

«Нафтова компанія «Ойл Сіті»  

       

м. Київ, вул. Виборзька, буд. 31-37      «27» лютого 2012 року 

початок зборів о 19:00; кінець зборів о 20:00. 

 

            Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила Реєстраційна комісія затверджена 

виконавчим органом товариства у складі: Голова реєстраційної комісії – Чайка Ірина Едуардівна, та 

секретар реєстраційної комісії – Бондаренко Зоя Юріївна.  

            Голова зборів – Потапенко Т.Ю., секретарем зборів – Романюка В.І. Призначені наглядовою 

радою товариства.            

         Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» 

поділено на 15 000 000 шт., простих іменних акцій. Викуплених товариством акцій немає. 

Привілейованих акції немає. Кількість голосуючих – 15 000 000 шт. Загальна кількість осіб 

включених до переліку акціонерів – 20 акціонери. Дата складання переліку акціонерів які мають 

право на участь у зборах станом на 18.01.2012р. 

 На зборах присутні  4 (Чотири) представника акціонерів: які володіють в сукупності 11 960 159 

голосами, що становить 79.7344 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, що мають право 

голосу по всім питанням порядку денного. Порядок голосування відкритий. 

 Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

 1. Обрання лічильної комісії. 

 2. Звіт правління. 

 3. Звіт ревізійної комісії. 

 4. Затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, затвердження річного звіту    

     товариства. 

 5. Переобрання виконавчого органу. 

 6. Зміна місцезнаходження товариства. 

 7. Зміна назви товариства. 

 8. Обрання Наглядової ради товариства. 

 9. Зміна складу Ревізійної комісії. 

 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,   

      про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що    

      уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

 11. Затвердження внутрішніх положень товариства. 

 12. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 

 13. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.  

 14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись  

       товариством протягом року. 

 15. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства у новій редакції. 

 
По першому питанню слухали: Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання «Обрання 

Лічильної комісії» 

По першому питанню вирішили:   

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії -  Чайка І.Е., Секретар лічильної комісії – 

Бондаренко З.Ю.    
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Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно.  

 

По другому питанню слухали: Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання «Звіт 

правління»    

По другому питанню вирішили: 

Затвердити звіт правління Публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» за 

2011 рік.    
Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно.  

   

   

По третьому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Звіт ревізійної комісії.».        

     По третьому питанню вирішили:   

Затвердити звіт ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл 

Сіті» за 2011 рік.    
Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По четвертому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, затвердження річного 

звіту товариства».        

По четвертому питанню вирішили: 

Затвердити річні результати діяльності товариства, та затвердити річний звіт товариства Публічного 

акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» за 2011 рік.    
Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 
 

По п’ятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Переобрання виконавчого органу».     

По п’ятому питанню вирішили: 

Вирішили не розглядати це питання порядку денного. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

По шостому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Зміна місцезнаходження товариства».      
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По шостому питанню вирішили:  

Змінити  юридичну  адресу з: 03056, м.Київ, Солом'янський район, вул. Виборзька, будинок 31-37 на: 

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, буд. 5. Доручити Голові Правління провести необхідні 

дії пов’язані з зміною місцезнаходження товариства.   

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По сьомому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Зміна назви товариства».       

По сьомому питанню вирішили:   

Вирішили не розглядати це питання порядку денного. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 
 

По восьмому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Обрання Наглядової ради товариства»  

По восьмому питанню вирішили: 

Звільнити з посади Голови наглядової Ради Товариства Олексієнко Ю. В., не володіє акціями 

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

рік п’ять місяців.  

Звільнити з посади Члена наглядової Ради Товариства Сліпченко І. В., не володіє акціями товариства, 

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

місяців.  

Звільнити з посади Члена наглядової Ради Товариства Білоусов П. О., не володіє акціями товариства, 

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

місяців. 

Шляхом кумулятивного голосування обрати до складу Наглядової ради Товариства (Додаток №1): 

 - На посаду голови наглядової Ради Товариства Потапенко Т.Ю.  Строк  повноважень 3 роки. 

 - На посаду члена наглядової Ради Товариства Чумак П.Р. Строк  повноважень 3 роки. 

       - На посаду члена наглядової Ради Товариства Байда К.О. Строк   повноважень 3 роки. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По дев’ятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Зміна складу Ревізійної комісії»  

По дев’ятому питанню вирішили: 

Звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Васильєву А. В., не володіє акціями 

товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді 

один рік п’ять місяців. 

 Звільнити з посади заступника Голови Ревізійної комісії Товариства Садовнік М. Б., не 

володіє акціями товариства, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Перебував на посаді один рік п’ять місяців. 

 Звільнити з посади секретаря Ревізійної комісії Єрчак С.П., не володіє акціями товариства, 

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

місяців. 
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Шляхом кумулятивного голосування (Додаток №2) утворити Ревізійну комісію у складі однієї 

особи – ревізора товариства. 

� Обрати на посаду Ревізора Товариства Санжаровського А.М. Строк  повноважень 3 роки. 

  

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 
 

По десятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо питання 

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,   

 про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що    

 уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.».   

     По десятому питанню вирішили:    

� Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради. 

� Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з 

членами Наглядової ради.  

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По одинадцятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Затвердження внутрішніх положень товариства».       

По одинадцятому питанню вирішили:   

Затвердити внутрішні положення товариства. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По дванадцятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом».       

По дванадцятому питанню вирішили:   

Вирішили направити нерозподілений прибуток на розвиток товариства. Дивіденди не нараховувати. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По тринадцятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.».       

По тринадцятому питанню вирішили:   

Вирішили затвердити основні напрями діяльності на 2012 рік. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 
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По чотирнадцятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 

товариством протягом року».       

По чотирнадцятому питанню вирішили:   

Дозволити виконавчому органу приймати Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 300 відсотків від зареєстрованого 

статутного капіталу Товариства станом на дату вчинення значного правочину. 

Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом 

року дійсне до дати річних загальних зборів, які відбудуться до 30 квітня 2013 року. 

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

По п’ятнадцятому питанню слухали: Голову зборів Потапенко Т.Ю., з пропозиціями щодо 

питання «Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства у новій редакції».        

По п’ятнадцятому питанню вирішили:   

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку із зміною місцезнаходження товариства. 

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити підписати його від імені акціонерів 

Голові Правління  Романюку В’ячеславу Івановичу та провести необхідні дії, пов’язані з реєстрацією 

Статуту в органах державної реєстрації.  

Голосували: За –  4 (Чотири) акціонер, що володіє 11 960 159 голосів (що складає 100.00 відсотків 

голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах товариства та 

79.7344 відсотків від загальної кількості акціонерів); проти – немає; утримались – немає; не 

голосували – немає; Рішення прийнято одноголосно. 

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова зборів                   Т.Ю. Потапенко 

 

Секретар зборів                              В.І. Романюк 


