
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, Головний 

фiнансовий директор 

      
Євець Iрина 

Володимирiвна 

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

  
М.П. 

 

20.04.2017 

(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)5061201 (044)5061201 

6. Електронна поштова адреса 

ISkoropad@ukrnafta.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 76 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
21.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 20.04.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



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

Зміст інформації: 

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далi також Товариство, ПАТ «УКРНАФТА»), 

оформленим Протоколом №1/17 вiд 16 березня - 03 квiтня 2017 року, в зв'язку з економiчною недоцiльнiстю подальшого функцiонування 

структурних одиниць (фiлiй) ПАТ «УКРНАФТА» лiквiдуються: УПРАВЛIННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, ЦЕНТР НОРМАТИВНО-

ЕКОНОМIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ, ЦЕНТР ГЕОЛОГО-ТЕМАТИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ. 

Головною метою дiяльностi УПРАВЛIННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТОВАРИСТВА (код: 05414835, мiсцезнаходження: 04053, м. 

Київ, Шевченкiвський район, провулок Несторiвський, будинок 3-5) була реалiзацiя технiчної полiтики Товариства з розвитку та 

удосконалення мереж виробничого зв’язку та передачi даних з метою забезпечення високого рiвня автоматизацiї управлiння виробництвом та 

виробничими процесами. 

Головною метою дiяльностi ЦЕНТРУ НОРМАТИВНО-ЕКОНОМIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ ТОВАРИСТВА (код: 20564147, мiсцезнаходження: 

76000, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, будинок 93) було пiдвищення рiвня нормування працi, ефективностi використання матерiальних 

i паливно-енергетичних ресурсiв, вдосконалення органiзацiї працi на науковiй основi, промислово-санiтарних дослiджень за умовами працi та 

економiчної роботи в структурних одиницях Товариства, подальшого вдосконалення використання трудових ресурсiв i органiзацiї робiт; 

виготовлення iншої продукцiї, що забезпечує потреби ринку енергоресурсiв, впровадження винаходiв та iнших новацiй в рiзнi сфери 

господарської дiяльностi та мiжнародного бiзнесу. 

Головною метою ЦЕНТРУ ГЕОЛОГО-ТЕМАТИЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ ТОВАРИСТВА (код: 00147140, мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, 

Шевченкiвський район, узвiз Кудрявський, будинок 5) було сприяння в забезпеченнi максимальної ефективностi геологорозвiдувальних робiт, 

поповнення ресурсної бази Товариства, контролю її стану та ефективного використання, запровадження у виробництво комп’ютерних 

технологiй при створеннi геолого-геофiзичних моделей родовищ нафти i газу. 

 


