
 

 

Інформація 

у відповідності до вимог ст. 35 Закону України  

"Про акціонерні товариства" 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I. Акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДОБУВНА 

КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВК 

"УКРНАФТОБУРІННЯ") ARES SYSTEMS LTD (АРЕС СИСТЕМС ЛТД), якому належить 13 331 

(тринадцять тисяч триста тридцять одна) штука простих іменних акцій 

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", що складає 22,5% акцій товариства, у відповідності до ст. 38 

Закону України "Про акціонерні товариства" внесені пропозиції щодо питань, включених до порядку 

денного загальних зборів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", скликаних на 20.08.2019 року, а саме 

щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ": 

 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуються до включення в 

бюлетень для кумулятивного голосування наступні кандидати у члени Наглядової ради (із наведенням 

інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"): 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидата, який 

пропонуються до складу 

Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 

кандидат 

акціоне-

ром 

зазначення 

розміру пакету 

акцій, що 

належать 

кандидату, 

штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 

акціонера/акціонерів 

чи є 

кандидат 

незалеж-

ним 

директо-

ром 

1 
Мелінишин Андрій 

Васильович  
ні не належать 

кандидат є  

представником акціонера  

ARES SYSTEMS LTD (АРЕС 

СИСТЕМС ЛТД) 

ні 

2 
Світний Григорій 

Геннадійович 
ні не належать 

кандидат є  

представником акціонера  

ARES SYSTEMS LTD (АРЕС 

СИСТЕМС ЛТД) 

ні 

 
2. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання Голови Наглядової ради Товариства", пропонується до включення у 

бюлетень наступний кандидат та проект рішення: 

5.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Мелінишина Андрія Васильовича. 

5.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними 

зборами Товариства 20.08.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до 

Статуту Товариства. 

 

3. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонується до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступний кандидат у члени Ревізійної комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидатів, які пропонуються до 

складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету 

акцій, що належать кандидату, 

штук 

1 Єсіпова Анна Миколаївна є акціонером 

1 (одна) проста іменна акція 

ПрАТ "ВК 

"УКРНАФТОБУРІННЯ" 

 



 

 

4. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства", пропонується до включення у 

бюлетень наступний кандидат та проект рішення: 

9.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Єсіпову Анну Миколаївну. 

9.2. Повноваження обраного Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними 

зборами Товариства 20.08.2019 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до 

Статуту Товариства. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ІI. Акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДОБУВНА 

КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (скорочене найменування - ПрАТ "ВК 

"УКРНАФТОБУРІННЯ") ARIANA BUSINESS LIMITED (АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД), якому 

належить 13 331 (тринадцять тисяч триста тридцять одна) штука простих іменних акцій 

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", що складає 22,5% акцій товариства, у відповідності до ст. 38 

Закону України "Про акціонерні товариства" внесені пропозиції щодо питань, включених до порядку 

денного загальних зборів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", скликаних на 20.08.2019 року, а саме 

щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ": 

 

1. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонуються до включення в 

бюлетень для кумулятивного голосування наступні кандидати у члени Наглядової ради (із наведенням 

інформації у відповідності до вимог ст. 38 та 53 Закону України "Про акціонерні товариства"): 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидата, який 

пропонуються до складу 

Наглядової ради 

Зазначення інформації про кандидата 

чи є 

кандидат 

акціоне-

ром 

зазначення 

розміру пакету 

акцій, що 

належать 

кандидату, 

штук 

чи є кандидат представником 

акціонера/групи акціонерів, із 

зазначенням інформації про цього 

акціонера/акціонерів 

чи є 

кандидат 

незалеж-

ним 

директо-

ром 

1 
Русин Олександр 

Юрійович 
ні не належать 

кандидат є  

представником акціонера 

ARIANA BUSINESS LIMITED 

(АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД) 

ні 

2 
Шевчук Олександр 

Володимирович 
ні не належать 

кандидат є  

представником акціонера 

ARIANA BUSINESS LIMITED 

(АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД) 

ні 

 
2. З включеного до порядку денного загальних зборів ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 

20.08.2019 року питання "Обрання членів Ревізійної комісії Товариства", пропонується до включення у 

бюлетень для кумулятивного голосування наступний кандидат у члени Ревізійної комісії: 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

кандидатів, які пропонуються до 

складу Ревізійної комісії 

чи є кандидат 

акціонером 

зазначення розміру пакету 

акцій, що належать кандидату, 

штук 

1 Штань Марина Володимирівна не є акціонером не належать 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                

ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" 


