
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 - виконавчий 

директор 

      
Пустоваров Володимир 

Миколайович 

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

  
М.П. 

 

30.11.2015 

(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, Несторiвський пров., буд. 3-5 

4. Код за ЄДРПОУ 

00135390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)5061045 (044)5061045 

6. Електронна поштова адреса 

vkv@ukrnafta.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.11.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 224 "Бюлетень. Цiннi папери України" 01.12.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 01.12.2015 

 
(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 

26.11.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння 

ПАТ 

"Укрнафта" 

Бакуненко Михайло 

Iгорович 

н/д н/д 

н/д 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ 

"Укрнафта" Бакуненка Михайла Iгоровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо 

укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято. 

26.11.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння 

ПАТ 

"Укрнафта" 

Гнип Михайло Петрович 
н/д н/д 

н/д 
0.00007 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ 

"Укрнафта" Гнипа Михайла Петровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 

0,00007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято. 

26.11.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння 

ПАТ 

"Укрнафта" 

Кущ Олексiй Єгорович 
н/д н/д 

н/д 
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: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ 

"Укрнафта" Куща Олексiя Єгоровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо 

укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято. 

26.11.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння 

ПАТ 

"Укрнафта" 

Долiна Наталiя 

Олександрiвна 

н/д н/д 

н/д 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ 

"Укрнафта" Долiної Наталiї Олександрiвни, на данiй посадi перебувала з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо 

укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято. 

26.11.2015 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння 

ПАТ 

"Укрнафта" 

Пустоваров Володимир 

Миколайович 

н/д н/д 

н/д 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) з 22.12.2015 року припиняються повноваження Члена 

Правлiння ПАТ "Укрнафта" Пустоварова Володимира Миколайовича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 



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 

паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої будуть припиненi, уповноваженим 

органом не прийнято. 

 


