
Протокол № 1 

Річних загальних зборів акціонерів 

 Публічного акціонерного товариства  

"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ"  

Код ЄДРПОУ  32043600 

 
 

 

м. Дніпропетровськ                                                       11.03.2015 року 

 

Дата та час проведення Зборів: 11.03.2015 року о 17:00 (кінець зборів о 18:00) 

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 16:30 до 16:50 

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів (надалі – Збори): 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, 
Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5,  зала засідань. 
 

Дата складення переліку акціонерів для надіслання їм персональних повідомлень про проведення Зборів: 05.02.2015 

року станом на 24:00. 

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 05.03.2015 року станом на 24:00. 

 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які  мають право на участь у Зборах: 90 осіб. 

 

Не менш як за 30 днів до проведення Зборів, а саме 05.02.2015р., усі акціонери Публічного акціонерного товариства 
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" (надалі - Товариство) були повідомлені про скликання Зборів шляхом, 

визначеним у статуті товариства.  
Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний був надісланий персонально кожному 
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному  на Дату складення переліку акціонерів для надіслання їм 

персональних повідомлень про проведення Зборів поштовими простими листами на їх адресу кожному акціонеру. 

Крім того, не менше ніж за 30 днів до проведення Зборів було опубліковано повідомлення про проведення зборів в  
офіційному виданні НКЦПФР " Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ” № 24 від 

05.02.2015р. 

-  та розміщено 05.02.2015р. на власній веб-сторінці в мережі Інтернет  www.oilcity.dp.ua 

 

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів) проводилась Реєстраційною комісією, призначеною відповідно до пункту 12 

статті 52 закону «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства (Рішення Наглядової Ради б/н  від 

02.02.2015р.), у складі  Мосіної О.В., Чайку І.Е. 

 

За підсумками реєстрації учасників зборів загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій 

товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 9104187 шт. голосуючих акцій, що складає 60,6947%  

статутного капіталу Товариства та є голосуючими з усіх питань порядку денного. 
 

Головує на зборах  Голова наглядової ради Романюк О.І. (Рішення Наглядової Ради б/н  від  02.02.2015р.) 

 Секретар загальних зборів  Романюк В.І. 
  

 

Члени лічильної комісії, які беруть участь у підрахунку голосів на цих зборах: Мосіна О.В., Чайка І.Е 

 

Кворум зборів: 

На зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками 60,6947% голосуючих акцій, і відповідно до ст. 41 Закону 

України «Про акціонерні товариства»  є кворум, необхідний для проведення зборів.  
Порядок денний:  

1.Обрання лічильної комісії;  
2.Затвердження звіту виконавчого органу;  

3.Затвердження звіту наглядової ради;  

4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);  
5.Затвердження річного звіту товариства;  
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії 
(Ревізора);  
7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;  

8.Обрання складу Наглядової ради;  

9.Обрання Членів Наглядової ради;  

10.Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);  
11.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);  
12.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;  
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13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про 

встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується 
на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором);  

14.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;  

15.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;  
16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;  
17. Зміна місцезнаходження 
18.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції. 
 

Принцип голосування по всім питанням відкрите за принципом: одна проста акція – один голос, крім питання          
№ 9, № 11  голосування за яким кумулятивне.  
 

Питання порядку денного №, 7, № 8, № 10 не включає пропозиції обрання нових кандидатур, тому принцип 

голосування не кумулятивне, а одна проста акція товариства надає акціонеру один голос. 
 

По Питанню порядку денного № 18 рішення приймається  більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Зборах.  

 

Рішення з інших питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у 
Зборах.  

 

Голосування по всім питанням проводиться відкрите - підняттям рук, крім питання №9, №11 та №16, голосування за 
яким проводилось за допомогою бюлетенів для голосування. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

Питання №1. Обрання  лічильної комісії. 
Слухали: Романюка О.І., який доповів, що лічильна комісія формувалася на попередніх зборах акціонерів та 
запропонував переобрати членів лічильної комісії. 
Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Мосіна О.В., Чайка І.Е 

 

Питання № 2. Затвердження звіту виконавчого органу  
Слухали: Романюка В.І., який  доповів досягнення товариства за 2014 рік та основні важливі події, та запропонував 
затвердити звіт виконавчого органу за 2014р. 

Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити звіт виконавчого органу за 2014р. 

 

Питання №3. Затвердження звіту наглядової ради. 

Слухали: Романюка О.І., який доповів інформацію про проведену Наглядовою радою роботу за 2014 рік, про вжиті 
заходи щодо захисту акціонерів та досягнення товариства завдяки роботі Наглядової Ради, та  запропонував 
затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік. 
Голосували:  

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік. 

 

Питання № 4.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора). 
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Слухали: Сорока О.М.., який  доповів  інформацію щодо перевірок фінансової та бухгалтерської документації, про 

аналіз ведення бухгалтерського обліку товариством та запропонував затвердити звіт Ревізора за 2014р. 

Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити висновки Ревізора за 2014р. 

 

Питання № 5. Затвердження річного звіту товариства.  
Слухали: Романюка О.І., який доповів  інформацію про нових клієнтів товариства, про інвесторів та власників істотної 
участі товариства, про доходи та виконання економічних планів товариства та запропонував  затвердити річний звіт 
товариства за 2014 рік.  
Голосували: 

«за» - 9104187голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік. 

 

Питання №6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту 

Ревізійної комісії (Ревізора). 
Слухали: Романюка О.І., який доповів про напрямки розвитку діяльності товариства, запропоновані органами 

товариства та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, 
звіту Ревізора. 
Голосували: 

«за» - 9104187голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити рішення за наслідками розглянутого звіту наглядової ради,  звіту виконавчого органу, звіту  

Ревізора. 

 

Питання № 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.  

Слухали: Романюка О.І., який доповів, що Річними загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 20.03.2014 року) 
було прийнято рішення про затвердження наглядової ради у складі трьох осіб, строком на один рік (до 30.04.2015 року, 
та запропонував припинити повноваження усіх членів Наглядової ради для подальшого обрання (переобрання) на цих 

зборах нового складу Наглядової ради. 

Голосували: 

«за» - 9104187голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Припинити повноваження складу наглядової ради. 

 

Питання № 8. Обрання складу Наглядової ради.  

Слухали: Романюка О.І., який запропонував обрати склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. 

Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 
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Обрати  кількісний склад Наглядової ради у складі трьох осіб строком до 30.04.2016р. 

 

Питання № 9. Обрання Членів Наглядової ради. 

 Слухали: Романюка О.І., який доповів, що кандидатами у склад органу є Романюк Олексій Іванович, Калінчук Аліна 
Юріївна, Мендрух Тетяна Анатоліївна, та запропонував обрати членів Наглядової ради із запропонованих кандидатур. 

Голосували: 

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем  для кумулятивного голосування): 

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування  27312561 голосів, що складає 100% голосів, 
від усіх розподілених для кумулятивного голосування. 
В результаті голосування голоси розподілились: 
Кандидат:  Романюк Олексій Іванович   

 Кількість голосів, розподілених 

для кумулятивного голосування   
Кількість голосів «За»: 9104187 

Кількість Недійсних бюлетенів: - 

Кандидат:  Калінчук Аліна Юріївна   

 Кількість голосів, розподілених 

для кумулятивного голосування   
Кількість голосів «За»: 9104187 

Кількість Недійсних бюлетенів: - 

Кандидат:  Мендрух Тетяна Анатоліївна 

 Кількість голосів, розподілених 

для кумулятивного голосування   
Кількість голосів «За»: 9104187 

Кількість Недійсних бюлетенів: - 

Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком до 30.04.2016р., а саме:  

Член наглядової Ради: Романюк Олексій Іванович   

Член наглядової Ради: Калінчук Аліна Юріївна   

Член наглядової Ради: Мендрух Тетяна Анатоліївна 

 

 

Питання №10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора). 
Слухали: Романюка О.І., який запропонував залишити кількісний склад органу у складі однієї особи – Ревізора. 
Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

1.Припинити повноваження Ревізора. 

2. Затвердити склад органу у кількості однієї особи – Ревізора строком до 30.04.2016р. 

 

 

Питання № 11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора). 
Слухали: Романюка О.І., який доповів, що кандидатурами на посаду Ревізора є одна особа Сорока Олег Михайлович, 

та  запропонував переобрати склад органу із запропонованих  кандидатур, строком до 30.04.2016 року. 
Голосували: 

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем  для кумулятивного голосування): 

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування  9104187 голосів, що складає 100% голосів, 
від усіх розподілених для кумулятивного голосування. 
В результаті голосування голоси розподілились: 
Кандидат:  Сорока Олег Михайлович 

 Кількість голосів, розподілених 

для кумулятивного голосування   
Кількість голосів «За»: 9104187 

Кількість Недійсних бюлетенів: - 

Обрати Ревізором товариства Сороку Олега Михайловича, строком до 30.04.2016р. 

 

Питання №12. 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. 

Слухали: Романюка О.І., який доповів про розроблений проект контракту з посадовими особами,  та запропонував 
розглянути це питання та проголосувати. 

Голосували: 
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«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

Головою Наглядової ради. 

Уповноважити Голову Правління Романюка В.І. на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з 
членами Наглядової ради та Головою Наглядової Ради. 

 

Питання № 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії 
(Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що 

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами  Ревізійної комісії (Ревізором);  

Слухали: Романюка О.І., який доповів проект цивільно правового договору (контракту)  з Ревізором та запропонував 
затвердити та проголосувати. 

Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Уповноважити Голову Правління 

Романюка В.І.  на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. 

 

Питання №14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 

 Слухали: Романюка О.І., який доповів інформацію  запропоновану у матеріалах та необхідну для прийняття рішення з 
цього питання порядку денного, визнав її значною та важливою та також запропонував затвердити формування 
резервного капіталу товариства. 
Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити формування резервного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від прибутку 

товариства у розмірі не менше ніж 5% від чистого прибутку. Не здійснювати нарахування та виплату 

акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2014 року - направити нерозподілений прибуток на 

подальший розвиток товариства. 

 

Питання № 15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік.  
Слухали: Романюка О.І., який доповів про різноманітні напрями діяльності, які можуть вплинути на прибутковість та 
подальший розвиток товариства та вивести товариство на більш привабливий рівень для інвесторів та акціонерів 
товариства, та запропонував  обговорити це питання та проголосувати. 

Голосували: 

«за» - 9104187 голосів, що складає 100,0000 %  від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на 
зборах, та 60,6947%  від загальної кількості голосів. 
 «проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
 «утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від 

загальної кількості голосів. 
Вирішили: 

Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік. 

 

Питання №16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством 

протягом року.  
Слухали: Романюка О.І., який доповів про причини неможливості попередньої оцінки вартості правочинів (у 
відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні товариства») у зв’язку із великими планами та напрямами  

діяльності, які запроваджено розвинути та впровадити у діяльності товариства, що неодмінно вплине  прибутковість та 
подальший розвиток товариства при своєчасному реагуванні на коливання цін на привабливі інвестиції на ринку 

України, та запропонував  обговорити це питання та проголосувати. 

Голосували: 



*411 - 9104187 ronocis, qo cKJraAae 100,0000 Yo si!,saraJrHoi rimrocri ronocis axqioHepiB Tonapncrna, upucytrix na

s6opax, ra60,6947%o siA garamHoi rilrrocri ronocis.
(nportD - 0 ronocir, qo cgJragae }Yosi1 xilrnocri rorocis aruionepis Tonapucrna, nplrcylrix na e6opax, ralo/osr[

saramHoi ri-rmocri rolocin.
(yrpr,rMarrocb> - 0 rolocir, trIo c1JraAae 0% nia rilrxocri rorociB axqionepis Torapucrra, npracyrnix na s6opax, ra 0% sin

3aranbHoi rilrxocri rorocis.
Bupiuunu:
1. flpufiHrrn piurenur npo [onepeAH€ cxBaJreHHq 3HaqHux npaaouunin, nri uoxyrr BrII{HflTrIcb roBaplrcrBoM

npo"r.or poKy. 3 nprqnHr{ HeMo)r(.rrrBocri nonepegnsoi oqiuru naprocri TaKLIx upanouunin (y siAnosiAHocri Ao

nyr*.y 3 crarri 70 3anony <<rlpo aruionepni ronapucrna>>), aJIe rlporrrotu ue 6futuue nix oAnoro poKy 3 AarI{

npufiurrrn piurennr s6opaun HaAarrr rroBrroBalreHnn TonapucrBy BrI[Hrru uraqni npaBoql{Hl{r a caMe:

nalaila nogHosaxeHHq guKoHanqoMv oDraHV eqnHqtu gHarIHi nDasoqnH[r a CaMe:

- .rilnrncyrarr ao.o"opi * *ynirnro ra rpoAax rlinnux uanepin ra sAiftcHrosarn rarci onepauil Ha rpaHuqHy cyuy 350

Tfiil;1L]'t"11?AoroBoprr Ha orprrMarrHq no3uK ra rcpeAnrin ra sAificHronaru rarci onepauii Ha rpaHl{q'y cyMy 444 *n.".
rpr{BeHb;
Ha.uarr.l nosHopaxeHHq Harrqnosifr na.ui squnqrn gHaqHi npasoquH[, a caMe: npnftmaru yqacrb y crBopeHHi iHurux

*op"a"rrr* oci6, upnfiuaru piurenHn rtpo yqacrb ra sAiftcnroearlr rari onepaqii Ha rpaHHrIHy cyMy 99 unn. rpI{BeHb.

rlrranns J\b 17. 3rvrina ]ricqesHaxoAxeHHf roBapl'IcrBa

Cnyxanaz Pouauruxa O.L, nrcuil donoeie iHQopuauiro is sanpouonoBaHl{M}I y ruarepianax 3uinarr'ru, neo6xiAnnx lnr
nplrfinxrrr pimennx 3 rporo nlrraHHr [oprAKy Aerilroro, ra 3alponorryBas sN,IiHur[ uicqr uaxoAxeHHt ra nporoJlocyBaru.

fonocyeanu:
ogu, --0 ronocin, rqo cxJraAae o%orrilrilrrocri rorocib arqionepin Tonapracrna, npucyrnix na s6opax, ra}Yosi[,3aranruoi
rhrrocri ronocin.
(rrporr.D - 0 ronocin, rqo cxJraAae 0o/o silxfurrocri ronocis arqionepin Tonapractna, npucyrnix na s6opax, ra IYo sin

saramHoi xi.nrrocri ronocis.
(ryrpr.rM:rrrocb) - 9104187 rolocia, uo cxJraAae 100,0000 Yo siasaramHoi xilrrocri ronocis arqionepis Torapucrra,

upncyrnix Ha 36opax, ra60,6947%o siA earamHoi Itilrrocri ronociB.

Bupituuttu:
IIe gMiHronar[ MicII$HaxoAxeHHq roBaplrcrBa.

ilnrannq Jl{b 18. Bnecerilrs gr\,riH Ao craryry roBapl4crBa, 3arBepAxel{Hr craryry roBapl'IcrBa y uonifi pelaxuii.

Cnyxanu: Pouaunrca O.L n<uil donoeie inrpoprr,raUiro is sauponouoBaHl,IMl{ y uarepialax svrinaltu, ueo6xiAruo< Alx npuftnxrrr
pimeunx 3 qboro nr{TaHH{ noprAKy AeHr{oro, Ta 3anponouyBaB 3arBepAI{TI,I craryr roBapl'IcrBa y nonifi pelaxwi fonoqle&na:

<s411 - 9104187 rorocis, qo c1JraAae 100,0000 %;o sitsaranrnoi rilrrocri ronocis axuionepia Tonapucrna, uptacyrnix na

r6opax, ra60,69470/o siA garamnoi rilrrocri ronocin'
(rrportD - 0 ronocin, qo cxJraAae }Yosil,xfurrocri ronocis arqionepin Tonapucrna, npncyruix na s6opax, ra0%osi!,

3arairbHoi rimHocri rorocis.
(yrpr.rMaurocb> - 0 rorocis, qo cKJraAae 0%osi[,rfurrrocri rorocis arqionepis Torapr,rcrna, npucyrnix Ha 36opax, raOYosil

saranrHoi rimrocri rorocis.
Bupiuunu:
1.. Bnecru sMiHLt Ao Craryry Tonapucrna [porflroM polcy.

2. 3arnepAuru Craryr Tonapracrna y noaifi pe.qarqilra Aopytluru niAnucaru fioro ni.q iuesi anqiouepin lo.noni
Ilpar.ninnr Pouanrorcy B.I., ra [poBecrr{ neo6xi.qni Aii, uos'ssaHi s peecrpauiero Craryry B opraHax Aepxannoi
peecrpauii'.

IoJrosa r6opin
'rzt- 

pouannrc o.I.

Cercperap r6opin Ponanrcr B.I.
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