
ПРОТОКОЛ № 19 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

(витяг щодо прийнятих рішень) 

м. Донецьк                                                                                                21 квітня 2011 р. 

 

РІШЕННЯ  

ПРИЙНЯТІ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

21.04.2011 РОКУ ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. З першого питання порядку денного: 

«Вибори голови, секретаря і лічильної комісії чергових загальних зборів  

акціонерів товариства і затвердження регламенту його роботи» 

1.1. Обрати Головою зборів – Болграбського Володимира Степановича, акціонера   

ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»;  

1.2. Обрати Секретарем зборів   – Шлапак Галину Віталіївну, акціонера ВАТ 

«ЮЖНІІГІПРОГАЗ». 

1.3. Лічильну комісію обрати у складі 7 осіб: 

Голова лічильної комісії: 

Долгіх Влада Вячеславівна - акціонер   ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»; 

Члени лічильної комісії – акціонери  ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»: 

Лукашова Вікторія Павлівна; 

Сухорук Олександр Миколайович. 

Члени лічильної комісії - представники зберігача – ТОВ «Об'єднана реєстраційна 

компанія»: 

Кравець Олена Миколаївна; 

Компанієць Тетяна Олександрівна; 

Палеха Юлія Володимирівна; 

Цвіров Леонід Євгенійович. 

1.4. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів: 

з першого питання   - до 10 хвилин  

з другого питання   - до 50 хвилин 

з третього питання   - до 15 хвилин 

з четвертого питання         - до 15 хвилин 

з п'ятого питання   - до 10 хвилин 

з шостого питання   - до 10 хвилин 

з сьомого питання   - до 10 хвилин 

з восьмого питання            - до  5 хвилин 

з дев'ятого питання   - до 20 хвилин 

з десятого питання    - до 10 хвилин 

з одинадцятого  питання  - до 10 хвилин 

з дванадцятого питання   - до 10 хвилин 

з тринадцятого  питання   - до 10 хвилин 
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з чотирнадцятого питання  - до 10 хвилин 

з п'ятнадцятого питання   - до 10 хвилин 

Для виступів                             - до  5 хвилин 

Для довідок наприкінці роботи зборів - до 10 хвилин 

Після розгляду сьомого питання перерва – 40 хвилин» 

2. З другого питання порядку денного:  

«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік» 

Прийнято рішення: 

«2.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

за 2010 рік». 

«2.2. Роботу директора за 2010 рік вважати задовільною.» 

 

3. З третього питання порядку денного:  

«Звіт Ради товариства про роботу за 2010 рік» 

Прийнято рішення: 

 «3.1. Взяти до відома звіт Ради Товариства про роботу за 2010 рік і схвалити її 

рішення». 

 

4. З четвертого питання порядку денного:  

«Затвердження висновку ревізійної комісії за результатами фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2010 рік і балансу за 2010 рік» 

Прийнято рішення: 

«4.1. Затвердити висновок ревізійної комісії за результатами фінансово- господарської 

діяльності   ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» за 2010 рік». 

 «4.2. Затвердити баланс ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» за 2010 рік». 

 

5. З п'ятого питання порядку денного:  

«Вибори членів Ради (Наглядової Ради) товариства»  

Прийнято рішення: 

«5.1.1. Обрати до складу Ради Товариства Соркіна В'ячеслава Ісаковича – акціонера, 

представника акціонера – юридичної особи ВАТ «Газпром»; 

5.1.2. Обрати до складу Ради Товариства Мещеріна Ігоря Вікторовича – представника 

акціонера – юридичної особи ВАТ «Газпром»; 

5.1.3. Обрати до складу Ради Товариства Спиридонова Павла  Вікторовича - 

представника акціонера – юридичної особи ВАТ «Газпром»; 

5.1.4. Обрати до складу Ради Товариства Воробйова  Всеволода Станіславовича- 

представника акціонера – юридичної особи ВАТ «Газпром»; 

5.1.5. Обрати до складу Ради Товариства Коломійцева Віктора Васильовича  - 

акціонера ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»; 

5.1.6. Обрати до складу Ради Товариства Сумського Бориса Олександровича - 

акціонера ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»; 

5.1.7. Обрати до складу Ради Товариства Нікітюк Олену Василівну - акціонера ВАТ 

«ЮЖНІІГІПРОГАЗ». 
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Прийнято рішення: 

«5.2. Вважати обраних членів Ради товариства після реєстрації нової редакції Статуту 

членами Наглядової Ради товариства.» 

 

 

6.  З шостого питання порядку денного:  

«Вибори Голови і членів Ревізійної комісії товариства»  

Прийнято рішення: 

«Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства - Костенко Юрія Михайловича – 

акціонера ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»          

Обрати Членами Ревізійної комісії товариства: 

Антоновську Юлію Миколаївну - акціонера ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»          

Петяліну Жанну Іванівну - акціонера ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ»          

 

7. З сьомого питання порядку денного:  

«Розподіл прибутку товариства за 2010 рік» 

Прийнято рішення: 

«7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ВАТ «ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

за підсумками роботи за 2010 рік:  

7.1.1 на  виплату дивідендів акціонерам Товариства направити  42856,0 тис.грн. –        

13 грн. на 1 (одну) акцію. 

7.1.2 на виробничий і соціальний розвиток Товариства направити             

99999,0 тис.грн. 

7.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів акціонерам за підсумками 2010 року: 

7.2.1 Дата складання реєстру акціонерів на виплату дивідендів –  

      21 квітня 2011 р. 

7.2.2 Дата початку виплати дивідендів  - 17 травня 2011 р. 

7.2.3 Дата закінчення виплати дивідендів – 21 жовтня 2011р. 

7.3. Затвердити наступний спосіб і порядок виплати дивідендів акціонерам: 

Дивіденди виплачуються акціонерам,  які є в списку акціонерів станом на 21 квітня 2011 

року в грошовій формі шляхом перерахування на банківські рахунки  акціонерам – юридичним 

особам; на банківські рахунки, поштовими переказами або готівкою з каси Товариства 

акціонерам – фізичним особам (за їх письмовою заявою) пропорційно кількості акцій, які 

належать акціонеру. 

7.4. Доручити директору Товариства забезпечити виплату дивідендів акціонерам Товариства 

відповідно до затвердженого порядку.» 

 

8. З восьмого питання порядку денного:  

«Про зміну найменування товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ 

ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 
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Прийнято рішення: 

«8.1.Залишити попереднє найменування Товариства: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ» 

 

 

9. З дев'ятого питання порядку денного: 

 «Про затвердження Статуту товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням 

його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 

 

Прийнято рішення: 

«9.1. Затвердити  Статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням його у 

відповідність з вимогами  Закону України «Про акціонерні товариства». 

Врахувати в новій редакції Статуту зміну поштового індексу в адресі Товариства у зв'язку 

з повідомленням Главпошти про зміну дислокації поштових відділень  з 83121 на 83004. 

9.2. Уповноважити директора Товариства Бондарцова Володимира Дмитровича на 

підписання нової редакції Статуту  ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ 

ЮЖНІІГІПРОГАЗ»  і подання Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНСТИТУТ ЮЖНІЇГІПРОГАЗ» і всіх необхідних документів для проведення державної 

реєстрації нової редакції Статуту.» 

 

10. З десятого питання порядку денного:  

«Про затвердження у новій редакції Положення про Наглядову Раду товариства» 

Прийнято рішення: 

«10.1.  Затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства»  

 

11. З одинадцятого питання порядку денного: 

 «Про затвердження у новій редакції Положення про Ревізійну комісію товариства» 

Прийнято рішення: 

«11.1. Затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства» 

 

12. З дванадцятого питання порядку денного: 

«Про затвердження Положення про загальні збори товариства» 

Прийнято рішення: 

«12.1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства» 

 

13. З тринадцятого питання порядку денного:  

«Про затвердження Положення про одноосібний виконавчий орган – Директора 

товариства» 

Прийнято рішення: 

«13.1. Затвердити Положення про одноосібний виконавчий орган – Директора 

Товариства» 



   5

 

14. З чотирнадцятого питання порядку денного: 

 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 

посадовими особами товариства, встановлення розмірів їх винагород, затвердження 

кошторису (бюджету) Наглядової Ради товариства, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової 

Ради і Ревізійної комісії товариства» 

Прийнято рішення: 

«14.1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з 

членами Наглядової Ради і Ревізійної комісії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»: 

- члени Наглядової Ради Товариства в межах встановленої компетенції вирішують 

питання діяльності Товариства, мають  повноваження, виконують обов'язки і несуть 

відповідальність  відповідно до Статуту Товариства і в порядку, передбаченому  Положенням 

про Наглядову Раду Товариства; 

- члени Ревізійної комісії Товариства в межах встановленої компетенції здійснюють 

контроль за  фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають права, виконують 

обов'язки і несуть відповідальність відповідно до Статуту Товариства і  в порядку, 

передбаченому Положенням про Ревізійну комісію Товариства; 

- за виконання своїх обов'язків члени Наглядової Ради і Ревізійної комісії Товариства 

отримують винагороду в розмірах і порядку, встановленому загальними зборами Товариства.  

14.2. Встановити винагороду за виконання обов'язків Голови Наглядової Ради 

Товариства у розмірі  25 мінімальних заробітних плат в місяць з оплатою поквартально. 

14.3. Встановити винагороду  за виконання обов'язків Заступника Голови Наглядової 

Ради Товариства у розмірі 20 мінімальних заробітних плат в місяць з оплатою поквартально. 

14.4. Встановити винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства 

у розмірі 15 мінімальних заробітних плат в місяць з оплатою поквартально. 

14.5. Встановити винагороду  за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії 

Товариства у розмірі 50 мінімальних заробітних плат один раз  на рік. 

14.6. Встановити винагороду  за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства 

у розмірі 30  мінімальних заробітних плат один раз на рік. 

14.7. Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради і Ревізійної Комісії 

діють до зміни їх на Загальних зборах акціонерів. 

14.8. Уповноважити Директора Товариства підписувати цивільно-правові договори з 

членами Наглядової Ради і Ревізійної Комісії Товариства. 

14.9. Затвердити кошторис витрат Наглядової Ради Товариства на строк її повноважень  

(2011 – 2012 рр.) в сумі 3 384 655  грн.» 

 

 

Кошторис витрат Наглядової Ради 
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Найменування статей витрат Вартість, грн. 

Матеріальні витрати 3 000

Заробітна плата 2 283 040

Єдиний соціальний внесок 840 615

Відрядження 208 000

Інші 50 000

ВСЬОГО 3 384 655

 

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного:  

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом одного року в процесі його господарської діяльності,  рішення 

про вчинення яких належить до компетенції загальних зборів товариства»  

Прийнято рішення: 

«15.1 Схвалити вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, за 

якими перевищує 25 відсотків вартості активів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ»  за даними фінансової звітності за 2010 рік, які можуть 

вчинятися товариством протягом одного року в процесі його господарської діяльності,  

рішення про вчинення яких належить до компетенції загальних зборів Товариства, 

встановивши наступне:  

 - дані правочини мають характер виконання робіт або надання послуг з основних видів 

діяльності, вказаних у Статуті ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ 

ЮЖНІІГІПРОГАЗ»; 

 - граничний розмір всіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 

одного року, не повинен перевищувати 2 млрд.грн.» 

 

 

    Голова зборів     В.С.Болграбський 

 

    Секретар зборів                                      Г.В.Шлапак 

 


