
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Заступник Голови 

Правлiння, Головний 

фiнансовий директор 

      Євець Iрина Володимирiвна 

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

  М.П.  18.06.2018 

(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, провулок Несторiвський, 3-5 

4. Код за ЄДРПОУ 

00135390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 5061045 (044) 5061201 

6. Електронна поштова адреса 

OFilatova@ukrnafta.com 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.06.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 115 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку" 
19.06.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 18.06.2018 

 (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 

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

Голова Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Коболєв Андрiй 

Володимирович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Коболєв Андрiй Володимирович перебував на посадi Голови Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Коновець Сергiй 

Олександрович  

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Коновець Сергiй Олександрович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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



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 

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Вiтренко Юрiй Юрiйович 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Вiтренко Юрiй Юрiйович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Пожидаєв Костянтин 

Миколайович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Пожидаєв Костянтин Миколайович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Теклюк Ярослав 

Володимирович  

- - 

- 
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 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Теклюк Ярослав Володимирович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради 

ПАТ"УКРНАФТА" 

Загнiтко Полiна 

Михайлiвна 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Загнiтко Полiна Михайлiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Ємцев Володимир 

Олександрович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 



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 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Ємцев Володимир Олександрович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Юхименко Максим 

Петрович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Юхименко Максим Петрович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Лазоренко Владислав 

Петрович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Лазоренко Владислав Петрович перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 



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 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Урiел Цвi Лейбер (Uriel 

Tzvi Laber) 

- - 

- 
0.000036 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber) перебував на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа володiє 20 штук простих iменних акцiй ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000036% статутного капiталу. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

14.06.2018 
припинено 

повноваження 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Maria Pitta (Марiя Пiтта) 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 26) прийняли рiшення припинити 

повноваження Голови Наглядової ради та iнших її членiв. 

Пiдстава: рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 18 травня 2017 року 

про обрання Голови та членiв Наглядової ради на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. 

Maria Pitta (Марiя Пiтта) перебувала на посадi члена Наглядової ради з 18 травня 2017 року. 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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



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 

14.06.2018 обрано 

Голова Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Коболєв Андрiй 

Володимирович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Коболєв Андрiй Володимирович обраний Головою Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Коновець Сергiй 

Олександрович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Коновець Сергiй Олександрович обраний членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 



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 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Вiтренко Юрiй Юрiйович 
- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Вiтренко Юрiй Юрiйович обраний членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Пожидаєв Костянтин 

Миколайович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Пожидаєв Костянтин Миколайович обраний членом Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 



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 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Теклюк Ярослав 

Володимирович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Теклюк Ярослав Володимирович обраний членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Загнiтко Полiна 

Михайлiвна 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Загнiтко Полiна Михайлiвна обрана членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 



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 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Ємцев Володимир 

Олександрович 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Ємцев Володимир Олександрович обраний членом Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 

VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Юхименко Максим 

Петрович  

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Юхименко Максим Петрович обраний членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES 

LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 



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 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Лазоренко Владислав 

Петрович  

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Лазоренко Владислав Петрович обраний членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES 

LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

Пiдстава:необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Uriel Tzvi Laber (Урiел Цвi 

Лейбер) 

- - 

- 
0.000036 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Uriel Tzvi Laber (Урiел Цвi Лейбер) обраний членом Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT 

VENTURES LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа володiє 20 штук простих iменних акцiй ПАТ "УКРНАФТА", що складає 0.000036% статутного капiталу. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

14.06.2018 обрано 

член Наглядової 

ради ПАТ 

"УКРНАФТА" 

Maria Pitta (Марiя Пiтта) 
- - 

- 
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 

Зміст інформації: 

14 червня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 26) Maria Pitta (Марiя Пiтта) обрана членом Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника групи акцiонерiв: LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BRIDGEMONT VENTURES 

LIMITED та BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

Пiдстава: необхiднiсть переобрання нового складу Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" у зв’язку з припиненням повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА". 

Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

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

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв. 

 


