
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "УКРНАФТА" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 00135390 

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

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061045 (044) 5373767 

5. Електронна поштова адреса Oksana.Filatova@ukrnafta.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.ukrnafta.com 

7. Вид особливої інформації 

Відомості про факти включення/виключення 

цінних паперів до біржового реєстру фондової 

біржі 

II. Текст повідомлення 

Дата дiї: 28.12.2018; Дiя: виключення з бiржового реєстру; Найменування фондової бiржi: АТ 

"Українська бiржа"; Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Акцiя проста; Загальна 

номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 13557127.50 грн.; Кiлькiсть цiнних 

паперiв, щодо яких вчинена дiя: 54228510 штук; Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi 

цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв 

(у вiдсотках): 100%; Дата реєстрацiї: 12.04.2011; Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 

паперiв: 157/10/1/11; Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 

паперiв: Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в 

м.Києвi та Київськiй областi; Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя: UA4000117501; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Акцiя проста 

бездокументарна iменна; Дата рiшення про виключення цiнних паперiв з бiржового реєстру 

фондової бiржi: 28.12.2018; Уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi 

прийняли рiшення про виключення цiнних паперiв з бiржового реєстру фондової бiржi: АТ 

"Українська бiржа"; Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у бiржовому реєстрi, 

права їх власникiв: 0; У разi виключення цiнних паперiв з бiржового реєстру зазначаються дата, з 

якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх виключення: у 

вiдповiдностi до рiшення Котирувальної комiсiї № 2025 вiд 28.12.2018 року, простi iменнi акцiї 

ПАТ "УКРНАФТА" з 03.01.2019 року виключено з Бiржового реєстру АТ "Українська бiржа" та 

переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 16.2. Правил 

торгiвлi АТ "Українська бiржа". 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Євець I.В. 

Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий 

директор 
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

    
28.12.2018 

(дата) 

 


