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ВИТЯГ 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 19.01.2018 за 

№ 1003497568 станом на 19.01.2018 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  00135390 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА", ПАТ "УКРНАФТА" 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх 

наявності: 

відомості відсутні 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

00135390 

Організаційно-правова форма: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Місцезнаходження юридичної особи: 

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН,  ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, 

БУДИНОК 3-5 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із 

засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної 

особи, якщо засновник – юридична особа: 

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, розмір внеску до статутного фонду - 

13557127.50 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 

дату закінчення його формування: 

13557127.50 грн., 31.03.1995 
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Види діяльності: 

06.10 Добування сирої нафти, 06.20 Добування природного газу, 

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук, 46.21 Оптова торгівля 

зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.33 

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та 

жирами, 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним 

паливом і подібними продуктами, 46.72 Оптова торгівля металами та 

металевими рудами, 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами, 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля 

пальним, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Відомості про органи управління юридичної особи: 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 

(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 

вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 

договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи: 

РОЛЛІНС МАРК ЕНДРЮ, 29.09.2015 - керівник 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 

державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань": 

31.03.1994, 27.10.2004, 1 074 120 0000 002352 

Назва установчого документа: 

відомості відсутні 

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі 

модельного статуту: 

відомості відсутні 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 

відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код 

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "ДОЛИНАНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136490; 77500, Івано-
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Франківська обл., Долинський район, місто Долина, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 

будинок 7;  

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "НАДВІРНАНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136515; 78400, Івано-

Франківська обл., Надвірнянський район, місто Надвірна, ВУЛ. 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 13;  

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136573; 17500, Чернігівська 

обл., місто Прилуки, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, будинок 1;  

БОРИСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136538; 82300, Львівська 

обл., місто Борислав,  ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 77-А;  

ПОЛТАВСЬКА ВОЄНІЗОВАНА ЧАСТИНА ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ 

ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ФОНТАНІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00135415; 36000, Полтавська обл., місто 

Полтава, Київський район,  ВУЛ. ЛІВАРНА, будинок 10;  

ГНІДИНЦІВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136875; 17600, Чернігівська обл., 

Варвинський район, селище міського типу Варва;  

ПОЛТАВСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00143113; 36034, Полтавська обл., місто 

Полтава, Київський район,  ВУЛ. ПОЛОВКИ, будинок 90;  

ДОЛИНСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРНАФТА"; 00142800; 77500, Івано-Франківська обл., Долинський 

район, місто Долина, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 4;  

ДОЛИНСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРНАФТА"; 00136857; 77503, Івано-Франківська обл., Долинський 

район, місто Долина, ВУЛИЦЯ ПІДЛІВЧЕ, будинок 63;  

ГОГОЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00137035; 38310, Полтавська 

обл., Великобагачанський район, селище міського типу Гоголеве, 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 70;  

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ (ФІЛІЯ) "УКРНАФТА БУРІННЯ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00142875; 17500, Чернігівська 

обл., місто Прилуки,  ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 200;  

УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 05414835; 04053, м.Київ, Шевченківський 

район,  ПРОВУЛОК НЕСТЕРОВСЬКИЙ, будинок 3-5;  
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НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "ОХТИРКАНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 05398533; 42700, Сумська обл., 

місто Охтирка, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 119;  

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "БОРИСЛАВНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00136544; 82300, Львівська 

обл., місто Борислав,  КАРПАТСЬКА БРАМА, будинок 26;  

КАЧАНІВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 00137041; 42730, Сумська обл., Охтирський 

район, село Мала Павлівка,  ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1;  

НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ "ПОЛТАВАНАФТОГАЗ" ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 22525915; 36000, Полтавська 

обл., місто Полтава, Київський район,  ВУЛ. МОНАСТИРСЬКА, будинок 

12;  

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКPНAФТА"; 33603711; 76019, Івано-Франківська обл., 

місто Івано-Франківськ,  ПІВНІЧНИЙ БУЛЬВАР ІМЕНІ ПУШКІНА, будинок 

2;  

МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА"; 33948480; 42700, Сумська обл., місто 

Охтирка,  ВУЛ.КИЇВСЬКА, будинок 119 

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, 

санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора: 

відомості відсутні  

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення: 

відомості відсутні  

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: 

відомості відсутні 

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного 

уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

відомості відсутні 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 
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Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 

органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України: 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 

органів статистики,  Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 

перебуває на обліку: 

25.05.1994, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  

28.11.1997, 182, ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ 

ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (дані про взяття на облік як платника 

податків)  

31.03.1994, 03-17113*, ОФIС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ ДЕРЖАВНОЇ 

ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (дані про взяття на облік як платника 

єдиного внеску)  

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 

зв’язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

проведенням адміністративної реформи"  

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 

реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові посадової особи, яка підписала документ: 

відомості відсутні 

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 

визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 

статистичної методології за підсумками діяльності за рік: 

06.10 Добування сирої нафти 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 

виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 

03-17113*, 18 

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 

попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 

відомості відсутні 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 

0445061003, 0445030389 

Номер, дата та час формування витягу: 

1003497568, 19.01.2018 09:42:08 
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Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 

проводилась державна реєстрація. 

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 

витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 

документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 

може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/. 

https://usr.minjust.gov.ua/

