
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Заступник Голови 

Правлiння, Головний 

фiнансовий директор 

      Євець I.В. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  10.10.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

04053, м. Київ, пров. Несторiвський, 3-5 

4. Код за ЄДРПОУ 

00135390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 5061201 (044) 5061201 

6. Електронна поштова адреса 

ISkoropad@ukrnafta.com 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.10.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 193 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
11.10.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 10.10.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

06.10.2017 
припинено 

повноваження 

член 

Правлiння, 

Виконавчий 

Вiце-

Президент з 

соцiального 

та 

екологiчного 

розвитку 

Радченко Геннадiй 

Юрiйович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

06 жовтня 2017 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (Протокол № 3/17) прийняла рiшення припинити повноваження Геннадiя Радченка 

як члена Правлiння з дати вступу на посаду члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президента по роботi з 

персоналом згiдно зi змiнами структури Правлiння. 

Радченко Геннадiй Юрiйович перебував на посадi члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння, Виконавчого Вiце-Президента з 

соцiального та екологiчного розвитку з 4 лютого 2016 року (рiшення Наглядової ради вiд 04.02.2016р., протокол № 1/16). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

06.10.2017 обрано 

член 

Правлiння, 

Виконавчий 

Вiце-

Гез Олег Валентинович 
- - 

- 
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Президент з 

питань збуту 

Зміст інформації: 

06 жовтня 2017 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (Протокол № 3/17) прийняла рiшення обрати Геза Олега Валентиновича членом 

Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце-Президентом з питань збуту, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ 

"УКРНАФТА".  

Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах:  

у 2012-2015 р.р. Директор департаменту з управлiння активами ПЗК та авiапаливозабезпечення, керiвник Управлiння стратегiї та iнвестицiй 

ТОВ «ТНК-Индастриз»; 2015-2016 р.р. Заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ТОВ «АЗСИНДУСТРИЯ» (VDS); з 2016р. 

Директор департаменту планування та контролю ефективностi ПАТ «УКРНАФТА». 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

06.10.2017 обрано 

член 

Правлiння, 

Виконавчий 

Вiце-

Президент 

по роботi з 

персоналом 

Кропив’янська Олена 

Євгенiвна 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

06 жовтня 2017 року Наглядова рада ПАТ "УКРНАФТА" (Протокол № 3/17) прийняла рiшення обрати Кропив’янську Олену Євгенiвну 

членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння, Виконавчим Вiце-Президентом по роботi з персоналом, зi вступом на посаду з моменту 

пiдписання трудового контракту, згiдно зi змiнами структури Правлiння, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "УКРНАФТА". 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Протягом останнiх 5 рокiв перебувала на посадах:  

у 2007-2015р.р. Директор з управлiння персоналом та органiзацiйного розвитку Київстар (VimpelCom LTD); у 2015-2016р.р. Радник Голови 

Державної фiскальної служби України з питань органiзацiйної трансформацiї та управлiння персоналом; з 2016р. Виконавчий Вiце-Президент 

по роботi з персоналом ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

 


