
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.12.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 01/01/08/03-02/1/595 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Заступник Голови Правління, 

Головний фінансовий директор 

 

 

 

Євець Ірина Володимирівна 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 04053 м.Київ, провулок Несторівський, 3-5 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00135390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 044-506-10-45, 044-537-37-67 

6. Адреса електронної пошти 

 Oksana.Filatova@ukrnafta.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку https://www.ukrnafta.com 03.12.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (далі також Товариство, ПАТ "УКРНАФТА"), 

оформленим протоколом № 17/19 від 02 грудня 2019р., у зв'язку з консолідацією існуючих структурних одиниць Товариства з надання 

технологічних сервісів затверджено: 

- ліквідацію ПОЛТАВСЬКОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ 

ФОНТАНІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" та передачу всіх об'єктів та переведення персоналу до 

УПРАВЛІННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВІСУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", що діє на правах філії 

(код ЄДРПОУ: 00142800, місцезнаходження: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, пров. Несторівський, буд. 3-5).  

Головною метою ПОЛТАВСЬКОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ І ЛІКВІДАЦІЇ ВІДКРИТИХ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ 

ФОНТАНІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (код ЄДРПОУ: 00135415, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, 

Київський р-н, вул. Ліварна, буд. 10) було виконання робіт по попередженню і ліквідації відкритих нафтових та газових фонтанів і інших аварій 

у газовибухонебезпечних середовищах на об'єктах ПАТ "УКРНАФТА", а також за дорученням ПАТ "УКРНАФТА" для інших замовників. 

 

 


