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 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) (далі - Положення). 
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Головний фiнансовий директор 

 

 

 

Євець Iрина Володимирiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2019 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00135390 

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

5. Міжміський код, телефон та 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 iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.ukrnafta.com 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

До пункту 1 Змiсту: Зазначено три основнi види дiяльностi, крiм того вiдповiдно до Єдиного 

реєстру юридичних осiб ПАТ "УКРНАФТА"  може здiйснювати такi види дiяльностi: 20.15 

Виробництво добрив i азотних сполук; 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, 

насiнням i кормами для тварин; 46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, 

харчовими олiями та жирами; 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i 

подiбними продуктами; 46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами; 46.75 Оптова 

торгiвля хiмiчними продуктами; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 71.12 Дiяльнiсть у 

сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих 

сферах; 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 

 

 

 

До пункту 2 Змiсту:  Товариством розкрита iнформацiя щодо отриманих лiцензiй (дозволiв) 

центральним апаратом емiтента по основних видах дiяльностi. Крiм того, за звiтний перiод 

структурними  одиницями Товариства  було отримано лiцензiї (дозволи) щодо: експлуатацiї 

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки - 17 шт.; роботи пiдвищеної небезпеки 

- 14 шт.; застосування машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки - 1 шт.; викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повiтря - 32 шт.; утворення вiдходiв - 2 шт.; роботи з 

джерелами iонiзуючих випромiнювань - 1 шт.; роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами та 

алкогольними напоями - 113 шт. 

 

До пункту 5 Змiсту: за звiтний перiод Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй,  iнших 

цiнних паперiв та  похiдних цiнних паперiв. 

 

До пункту 6 Змiсту: за звiтний перiод Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб, 

частки участi Товариства у створених юридичних особах не змiнювались. 

 

До пунктiв 8, 9 Змiсту: у звiтному перiодi значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть не вчинялись. 

 

До пункту 10 Змiсту: Згiдно з даними Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ 

"УКРНАФТА" станом на 31.03.2019 року кiлькiсть цiнних паперiв, обтяжених зобов'язаннями 

733 033 шт. та вказаний тип обтяжень.Товариство не володiє iнформацiєю про будь-якi 

обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 

емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.  

 

До пунктiв 11-20 Змiсту: Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, 

цiльових облiгацiй, Товариство не має iпотечних активiв, не здiйснювало випуск будь-яких 

похiдних цiнних паперiв, н/д. 

 



До пункту 21 Змiсту: промiжна фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

 

До пункту 23 Змiсту: промiжна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод не перевiрялась 

аудитором/аудиторською фiрмою. 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 31.03.1994 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 13557127,5 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 50,000001 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 21565 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 06.10 - Добування сирої нафти 

 06.20 - Добування природного газу 

 47.30 - Роздрiбна торгiвля пальним 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова Рада Товариства, Правлiння 

Товариства, Ревiзiйна комiсiя Товариства 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Державний Комiтет України по нафтi i 

газу 
Україна - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АБ "Пiвденний" 

2) МФО банку 

 328209 

3) поточний рахунок 

 26008010005562 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АБ "Пiвденний" 

5) МФО банку 

 328209 

6) поточний рахунок 

 26008010005562 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 



Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361781 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361779 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361780 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361777 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361778 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361776 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361775 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361774 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361773 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361772 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Радiоелектронний засiб УКХ 

радiозв'язок 

АР-59-0361771 22.01.2019 Український Державний центр 

радiочастот 

30.12.2023 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Утворення вiдходiв D5310136400_

00182_15 

15.02.2019 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Спецiальне водокористування 180/ЗК/49д-19 10.01.2019 Державне агентство водних 

ресурсiв України 

10.01.2024 

Опис ппланується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Висновок ОВД по 

Богданiвському родовищу 

10-201827140/

1 

08.01.2019 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

08.01.2024 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Висновок ОВД по Щурiвському 

родовищу 

11-2018710119

6/1 

15.01.2019 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

15.01.2024 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Висновок ОВД по 

Микуличинському родовищу 

№ 03-04/7 07.03.2019 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

07.03.2024 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Висновок ОВД по 2018418615/88 20.02.2019 Мiнiстерство екологiї та 20.02.2024 



Мельничинському родовищу 36 природних ресурсiв України 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

Висновок ОВД по 

Новосхiдницькому родовищу 

03.02-2018 

418614/2 

25.01.2019 Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв України 

25.01.2024 

Опис планується використання дозволу до закiнчення термiну його дiї 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiтренко Юрiй Юрiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Вiтренко Юрiй Юрiйович обраний 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

представника акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" строком на 3 

роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Теклюк Ярослав Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Теклюк Ярослав Володимирович 

обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 



представника акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" строком на 3 

роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу. 

роботи. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Загнiтко Полiна Михайлiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Загнiтко Полiна Михайлiвна обрана 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

представника акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" строком на 3 

роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойцун Андрiй Степанович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Бойцун Андрiй Степанович обраний 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  



Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Макеєва Олена Леонiдiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Макеєва Олена Леонiдiвна обрана 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мозговий Олег Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Мозговий Олег Миколайович обраний 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 



 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Почапський Микола Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Почапський Микола Олександрович 

обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Процик Андрiй Ярославович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Процик Андрiй Ярославович обраний 

членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

 

 

 



1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Загороднюк Павло Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Загороднюк Павло Олексiйович 

обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

незалежного директора строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мануiлова Яна Iгорiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Мануiлова Яна Iгорiвна обрана членом 

Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника 

акцiонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED строком на 3 роки.  

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу 

роботи. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 28 березня 2019 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол № 27) Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber) 

обраний членом Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi 

представника акцiонера - BORDO MANAGEMENT LIMITED строком на 3 роки.  

 

Вiдомостi вiдсутнi щодо: року народження; освiти; стажу роботи; наявностi/вiдсутностi 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Рубiс Сергiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; 

стажу роботи; наявностi або вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Притула Володимир Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 



4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; 

стажу роботи; наявностi або вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. 

 

 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Чередник Iрина Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; 

наявностi або вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 Вiдомостi вiдсутнi щодо : року народження, освiти, стажу роботи, наявностi/вiдсутностi у 

посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 



 

 

1. Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Повольнов Денис Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 0 

5. Освіта 

 н/д 

6. Стаж роботи (років) 

 0 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, - 

8. Опис 

 Вiдомостi вiдсутнi щодо : року народження, освiти, стажу роботи, наявностi/вiдсутностi у 

посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Mark Rollins (Марк Роллiнс) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  BG Group, -, Старший вiце-президент BG Group, UK. 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Євець Iрина Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 23 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "МТС Україна", -, Фiнансовий директор ПрАТ "МТС Україна". 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння-Заст. Голови Правлiння, Викон. Вiце-Президент з питань корп-ної 

стратегiї та роз-ку 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Jonathan Вarnett Albert Popper (Джонатан Барнетт Альберт Поппер) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1954 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 44 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 PETROFAC INTEGRATED ENERGY SERVICES, -, Вiце-Президент PETROFAC 

INTEGRATED ENERGY SERVICES, Лондон, Велика Британiя. 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Викон. Вiце-Президент з питань 

видобутку та переробки 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Kalugin Mavriky Anisimovich (Калугiн Маврiкiй Анiсiмович) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 PETROFAC PS&FS S.R.L., -, Операцiйний директор PETROFAC PS&FS S.R.L. Бухарест, 

Румунiя. 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань 

збуту 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гез Олег Валентинович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 н/д 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 16 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Директор департаменту планування та контролю 

ефективностi ПАТ "УКРНАФТА". 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент по роботi з 

персоналом 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кропив'янська Олена Євгенiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Виконавчий Вiце-Президент по роботi з персоналом ПАТ 

"УКРНАФТА". 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iванова Олена Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/д 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 26 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Заступник Головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТА". 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 



 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 11477773 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 22895413 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 34373186 X X 

Опис н/д 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Нафта з 

конденсатом 

376 тис. т 0 0 261,3 тис. т 3205189 48 

2 Газ 

природний 

290 млн. куб. м 0 0 208,5 млн. куб. м 1419570 21 

3 Нафтопродук

ти 

- 0 0 58,3 тис. т 1559515 23 

4 Iнше - 0 0 - 516435 8 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Вартiсть придбаних 

нафтопродуктiв (роздрiбна 

торгiвля) 

48,7 

2 Заробiтна плата та податки на 

заробiтну плату 

19,4 

3 Сировина та матерiали 11 

4 Знос та виснаження 11,1 

5 Iншi витрати 9,8 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.04.2011 157/10/1/11 Територiальне 

управлiння ДКЦПФР в 

м. Києвi та Київськiй 

областi 

UA4000117501 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 54228510 13557127,5 100 

Опис 

Протягом звiтного кварталу Товариство не здiйснювало додаткової емiсiї акцiй.  

 

Цiннi папери емiтента включенi до бiржового списку ПАТ "Українська бiржа" та ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

 

Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на внутрiшньому ринку України.  

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

17.06.2016 17.06.2016 Мануiлова Яна Iгорiвна (044) 506-10-45, 

yana.manuilova@ukr

nafta.com 

Опис 

Згiдно з наказом ПАТ "УКРНАФТА" вiд 17.06.2016р. № 226 до моменту обрання 

Наглядовою радою ПАТ "УКРНАФТА" корпоративного секретаря тимчасове 

виконання обов'язкiв останнього покладено на провiдного юрисконсульта 

правового вiддiлу Департаменту юридичного забезпечення ПАТ "УКРНАФТА" 

Мануiлову Яну Iгорiвну, яку вiдповiдно до наказу ПАТ "УКРНАФТА" вiд 

08.07.2016 року №218-к перемiщено у межах посади до складу управлiння 

правовового забезпечення Департаменту юридичного забезпечення. 

 



КОДИ 

Дата 31.03.2019 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАФТА" 
за ЄДРПОУ 00135390 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
Добування сирої нафти за КВЕД 06.10 

Середня кількість працівників: 21565 

Адреса, телефон: 04053 м. Київ, пров. Несторiвський, 3-5, (044) 506-10-45 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 293 529 289 980 

    первісна вартість 1001 329 331 330 126 

    накопичена амортизація 1002 ( 35 802 ) ( 40 146 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 208 134 1 387 574 

Основні засоби 1010 12 554 251 12 463 452 

    первісна вартість 1011 17 089 414 17 338 498 

    знос 1012 ( 4 535 163 ) ( 4 875 046 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 9 417 9 417 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 206 2 171 

Відстрочені податкові активи 1045 5 738 766 5 946 549 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 3 894 324 3 894 324 

Усього за розділом I 1095 23 700 627 23 993 467 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 208 705 6 647 283 

Виробничі запаси 1101 1 236 787 1 244 852 

Незавершене виробництво 1102 55 745 14 324 

Готова продукція 1103 441 466 552 418 

Товари 1104 5 474 707 4 835 689 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 6 781 059 7 990 128 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 158 035 184 612 

    з бюджетом 1135 29 696 29 096 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 370 234 426 479 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 174 037 118 664 

Готівка 1166 13 060 11 847 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 018 549 1 896 055 

Усього за розділом II 1195 16 740 315 17 292 317 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 15 245 15 245 

Баланс 1300 40 456 187 41 301 029 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 010 972 1 010 972 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 16 792 876 16 768 299 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -11 160 672 -10 851 428 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 6 643 176 6 927 843 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 2 272 030 2 333 876 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1 495 133 1 545 427 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2 272 030 2 333 876 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 566 875 478 003 

    розрахунками з бюджетом 1620 11 891 821 11 477 773 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 782 249 1 536 258 

    розрахунками зі страхування 1625 28 569 28 619 

    розрахунками з оплати праці 1630 118 911 118 897 

    одержаними авансами 1635 266 875 358 807 

    розрахунками з учасниками 1640 430 714 429 463 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 17 826 722 18 736 919 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 410 494 410 829 

Усього за розділом IІІ 1695 31 540 981 32 039 310 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 40 456 187 41 301 029 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.03.2019 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАФТА" 
за ЄДРПОУ 00135390 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2019 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 6 700 709 8 268 345 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 776 061 ) ( 3 449 684 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 3 924 648 4 818 661 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 98 920 124 863 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 325 472 ) ( 262 045 ) 

Витрати на збут 2150 ( 397 612 ) ( 366 022 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 880 614 ) ( 2 675 359 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 419 870 1 640 098 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 10 843 183 875 



Інші доходи 2240 6 634 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 68 881 ) ( 51 030 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 368 466 1 772 943 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -72 468 -511 633 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 295 998 1 261 310 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -9 131 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -9 131 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -1 644 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -7 487 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 288 511 1 261 310 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 588 489 514 517 

Витрати на оплату праці 2505 825 331 644 402 

Відрахування на соціальні заходи 2510 165 106 134 570 

Амортизація 2515 339 606 368 384 

Інші операційні витрати 2520 3 432 189 3 149 462 

Разом 2550 5 350 721 4 811 335 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 54 228 510 54 228 510 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 54 228 510 54 228 510 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5,460000 23,260000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 5,460000 23,260000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Емiтент не складає в промiжнiй фiнансовiй звiтностi Ф.3 "Звiт про рух грошових коштiв", Ф.4 

"Звiт про власний капiтал" та Примiтки. 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
За пiдсумками дiяльностi ПАТ "УКРНАФТА" в першому кварталi 2019 року Товариство 

зазначає наступнi ключовi моменти: 

 

- триває стабiльне нарощення видобутку нафти з конденсатом та газу (+6,4% та +10,6% за рiк 

вiдповiдно); 

 

- дистанцiйний монiторинг свердловин охопив 171 свердловини, з подальшим розширенням 

покриття у 2 кв. 2019 року; 

 

- проведено 41 капiтальний ремонт та операцiю з iнтенсифiкацiї нафтових та газових 

свердловин; 

 

- з бездiї виведено 65 нафтових свердловин. 

 

У 1 кв. 2019 року ПАТ "УКРНАФТА" збiльшила cередньодобовий видобуток нафти та 

конденсату до 4,17 тис. т/добу. Це на 6,4% бiльше за показники 1 кв. та на 3,5% бiльше за 

показник 4 кв. 2018 року.  Середньодобовий видобуток газу, у свою чергу, вирiс до 3,22 млн 

куб. м/добу, збiльшившись на 10,5% до 1 кв. та на 4,3% до 4 кв. 2018 року. 

 

У 1 кв. 2019 року ПАТ "Укрнафта" провела 3 операцiї гiдророзриву пласту, завершила 

капiтальний ремонт  на 28 свердловинах та провела 10 операцiй з iнтенсифiкацiї видобутку. 

Завдяки цим заходам, станом на 31 березня 2019 року, додатково видобуто 7,06 тис. т нафти i 

конденсату та 15,99 млн. куб. м газу.  

 

ПАТ "УКРНАФТА" продовжує нарощувати видобуток попри обмеженi вже понад 4 роки 

iнвестицiйнi можливостi компанiї та роботу на виснаженому фондi свердловин. Позитивнiй 

динамiцi сприяють операцiї з iнтенсифiкацiї видобутку, оптимiзацiя капiтальних та поточних 

ремонтiв, вивiд  свердловин з бездiї, використання новiтнiх технологiй та замiна критично 

зношеного обладнання. 

 

Позитивна динамiка видобутку дає пiдстави ПАТ "УКРНАФТА" збiльшити прогнознi показники 

для 2019 року. За оцiнкою станом на 1 квiтня 2019 року, рiчний видобуток нафти з конденсатом 

збiльшиться на 4% порiвняно з рiчним планом i складе 1 507 тис. т (плановий показник - 1 451 

тис. т, видобуток 2018 - 1 448 тис. т). Прогнозний видобуток газу зросте порiвняно з плановим 

на 4% i складе 1 129 млн. куб. м (плановий показник - 1 084 млн. куб. м, видобуток 2018 - 1 082 

млн. куб. м). 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностiи та стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi Товариства. 

 

 

 

 

 


