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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00135390
4. Місцезнаходження
04053, м. Київ, пров. Несторiвський 3-5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 506-10-45 (044) 506-10-45

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

26.10.2015

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

26.10.2015

www.ukrnafta.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. 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
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. 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
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. 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)

X

19. Примітки:
У змiстi вiдмiчена iнформацiя, яка розкрита в регулярнiй квартальнiй iнформацiї.
В роздiлi "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - емiтентом
розкрита iнформацiя, щодо отриманих лiцензiй (дозволiв) центральним апаратом емiтента по
основних видах дiяльностi, окрiм того були отриманi додатковi лiцензiї структурними
пiдроздiлами емiтента, а саме: 5 дозволiв на виконання робiт з пiдвищеної небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки; 2 дозволи на
викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря; 14 дозволiв на спецiальне водокористування; 1
декларацiя про утворення вiдходiв; 155 лiцензiй на здiйснення роздрiбної торгiвлi тютюновими
виробами та алкогольними напоями на власних мережах автозаправних комплексiв.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – за звiтний перiод емiтент
не здiйснював випуск облiгацiй. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за
звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi
папери"- за звiтний перiод емiтент не випускав похiднi цiннi папери. "Iнформацiя про конвертацiю
цiнних паперiв" - емiтент не здiйснював конвертування цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiну
управителя" - за звiтний перiод змiн не вiдбулося. "Iнформацiя про керуючого iпотекою",
"Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в
реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом",
"Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного
покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом
звiтного перiоду", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну
фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв", "Звiт про стан об'єкта
нерухомостi" - iнформацiя вiдсутня, тому що Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 № 795047

3. Дата проведення державної реєстрації

31.03.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

13557127.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії

50

8. Середня кількість працівників (осіб)

26000

9. 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

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння
емiтента не заповнюють емiтенти акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк" м.
Днiпропетровськ

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26009050006252

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк" м.
Днiпропетровськ

5) МФО банку

305299

6) поточний рахунок

26003050003831

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування
надрами Анастасiвського водозабору
Качанiвського ГПЗ

4683

20.08.2015

Державна служба
геологiї та надр
України

20.08.2020

Опис
Спецiальний дозвiл на користування
надрами Харкiвцiвського водозабору

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
4684

20.08.2015

Державна служба
геологiї та надр

20.08.2020

НГВУ ''Полтаванафтогаз''
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподовжувачi абонентських
телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподовжувачi абонентських
телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподовжувачi абонентських
телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподовжувачi абонентських
телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй

України
У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107688

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107680

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107681

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107682

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107683

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107684

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107685

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107686

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107687

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107689

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107690

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107691

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107692

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107693

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107694

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107695

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107696

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107697

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107698

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107699

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй

АР-260107700

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107701

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107702

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107703

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107704

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107705

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107706

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107707

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107708

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107709

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107710

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот

31.12.2019

(УДЦР)
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107711

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-260107712

18.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109166

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109167

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109168

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109169

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109170

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-590109171

21.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

31.12.2019

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107667

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107668

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107669

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107670

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107671

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107672

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107673

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107674

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107675

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-530107676

25.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108362

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108363

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй

АР-740108364

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108365

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108366

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108367

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108368

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108369

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108370

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108371

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108372

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108373

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108374

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот

01.01.2020

(УДЦР)
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108375

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108376

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108377

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108378

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108379

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108380

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108381

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108382

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108383

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108384

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис
Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного
засобу радiоподвужувачi телефонних лiнiй
Опис

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108385

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108386

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108387

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108388

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108389

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.
АР-740108390

31.08.2015

Український державний
центр радiочастот
(УДЦР)

01.01.2020

У разi наявностi потреби по закiнченню термiну дiї дозволу його дiя буде
подовжена.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування

СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БОРИСЛАВСЬКА НАФТОВА
КОМПАНIЯ" В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

22402928

4. Місцезнаходження

Львiвська обл., м. Борислав
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 25,10 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.

5. Опис
1. Найменування

СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАШТАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД"

2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ

Інші організаційно-правові форми
23703371

4. Місцезнаходження

м. Київ
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 55,00 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.

5. Опис

1. Найменування

СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
"УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД" (ЯК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ)

2. Організаційноправова форма

Інші організаційно-правові форми

3. Код за ЄДРПОУ

23152126

4. Місцезнаходження

м. Київ
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 100 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.

5. Опис
1. Найменування

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД-СЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

Закрите акціонерне товариство
25200208
м. Київ
Форма участi - акцiонер.
Належить емiтенту 74,00 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧА ФIРМА "НАФТОТРАНССЕРВIС"

2. Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

25653832
Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н, м. Надвiрна

5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 49,90 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АГРОФIРМА МИКОЛАЇВКА"
Товариство з обмеженою відповідальністю
31141997
Чернiгiвська обл., Прилуцький район, с. Миколаївка
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,96 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-АГРО"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32415151
Чернiгiвська обл., Варвинський р-н, с. Воскресенське
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,92 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "
КАЧАНОВЕ-АГРО"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32387266
Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Качанове
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,97 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ПОЛИВ'ЯНЕ-АГРО"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32468774
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Полив'яне
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"
ОХТИРКА - АГРО"
Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

32364689
Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АГРОФIРМА "ДЖЕРЕЛО"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32166189
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунiвка
Форма участi - учасник.
Належить емiтенту 99,99 % в юридичнiй особi.
Внесок здiйснений в грошовiй формi.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

Голова Правлiння ПАТ "Укрнафта"

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

Марк Роллiнс (Mark Rollins)

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

26
Старший вiце-президент BG Group, UK.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був обраний новий Голова Правлiння ПАТ
"Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
Заступник Голови Правлiння - виконавчий директор ПАТ
"Укрнафта"

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

Пустоваров Володимир Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
8. Опис

1. Посада

29
В 2009 - 2011 рр. Перший Заступник Голови Правлiння фiнансовий директор ВАТ "Укрнафта".
Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи
протягом звiтного перiоду не вiдбулося. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Заступник Голови Правлiння - комерцiйний директор ПАТ
"Укрнафта"

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

Кущ Олексiй Єгорович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

н/д н/д н/д

який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
8. Опис

1. Посада

38
В 2010 - 2011 рр. Голова Правлiння ВАТ "Укрнафта".
Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи
протягом звiтного перiоду не вiдбулося. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного
розвитку та стратегiї ПАТ "Укрнафта"

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

Бакуненко Михайло Iгорович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

В 2007 - 2011 рр. Вiце-президент Iнвестицiйної групи "Ренесанс
Капiтал" в Українi.

8. Опис

Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи
протягом звiтного перiоду не вiдбулося. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада

Заступник Голови Правлiння - директор з виробництва ПАТ
"Укрнафта"

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

Гнип Михайло Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1949

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

46

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

В 2002 - 2011 рр. Заступник Голови Правлiння - Головний
iнженер ПАТ "Укрнафта".

8. Опис

Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи

протягом звiтного перiоду не вiдбулося. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада

Директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi Головний бухгалтер ПАТ "Укрнафта"

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

Долiна Наталiя Олександрiвна

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
8. Опис
1. Посада

45
В 2003 - 2011 рр. Головний бухгалтер ВАТ "Укрнафта".
Змiн у персональному складi щодо даної посадової особи
протягом звiтного перiоду не вiдбулося. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коболєв Андрiй Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Голови Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Перелома Сергiй Вiталiйович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

н/д н/д н/д

який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коновець Сергiй Олександрович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Теклюк Ярослав Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав
8. Опис

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд

22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1. Посада

Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Загнiтко Полiна Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року була переобрана на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Столяр Петро Дмитрович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коломойський Iгор Валерiйович

3. Паспортні дані фізичної особи

н/д н/д н/д

(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження

1963

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Боголюбов Геннадiй Борисович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1962

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Кiперман Михайло Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

0
З 2003 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

8. Опис

1. Посада

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Палиця Iгор Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1972

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був обраний на посаду Члена Наглядової ради
ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
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. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1971

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

0
З 2010 р. Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Наглядової
ради ПАТ "Укрнафта", термiном на 3 роки. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"
Свiрiн Вадим Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
н/д
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Голови Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Рубiс Сергiй Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

8. Опис

1. Посада

0
З 2006 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року був переобраний на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Дубенко Нiла Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства

0
н/д

та попередня посада, яку займав
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року була обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Андрiяшина Ольга Вiкторiвна

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

0
З 2003 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року була переобрана на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Парахоняк Наталiя Богданiвна

3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4. Рік народження

1964

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

0
З 2003 р. Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта".
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.07.2015 року була переобрана на посаду Члена Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Укрнафта", термiном на 5 рокiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ''ФIНАНСОВА

КОМПАНIЯ ''УКРНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
24101605
м.Київ, вул. Кракiвська 15/17, лiт. А

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АЕ 263248

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

03.09.2013

7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 296-05-40 (044) 296-05-14
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв
Депозитарнi послуги.
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Публічне акціонерне товариство
14305909
м. Київ, Лєскова 9

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АЕ № 263201

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.08.2013

7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

044) 490-87-42 (044) 498-79-34
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть на фондовому ринку
Депозитарнi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ''Аудиторська
фiрма"Капiтал груп"
Товариство з обмеженою відповідальністю
33236268
м. Київ, вул. Курганiвська, 3, офiс 40

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

№ 3532

6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.01.2005

7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 528-26-55 (044) 528-26-55
Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги.
Аудиторськi послуги.

VIII. 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
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

157/10/1/11

Територiальне
управлiння
ДКЦПФР в м.Києвi
та Київськiй областi

UA4000117501

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

54228510

13557127.50

100

12.04.2011

Опис

Протягом звiтного перiоду Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало.
Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснювався як на внутрiшньому ринку України, так i на зовнiшньому ринку. Цiннi папери емiтента включенi до
бiржового списку ПАТ "Фондової бiржi ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа". Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових
бiржах не було.
У звiтному перiодi продовжувалась програма Bank of New York Mellon з американських депозитарних розписок (ADR) першого рiвня, банкомкастодi виступав ПАТ ''Райффайзен Банк Аваль''.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

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 (всього)

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

8420907

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

478136

X

X

Усього зобов'язань

X

8899043

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

н/д

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п

Основні види
продукції*

1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

1

нафта

-

0

0

1164247 т.

10630067.2

50.6

2

амiак

-

0

0

374499 т.

2839213.0

13.5

3

нафтопродукти

-

0

0

-

4782312.7

22.8

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

собiвартiсть нафти

20.4

2

собiвартiсть амiаку

13.3

3

собiвартiсть нафтопродуктiв

48.9

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00135390

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

06.10

26000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м. Київ, пров. Несторiвський 3-5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

42080

36490

0

первісна вартість

1001

101704

102465

0

накопичена амортизація

1002

-59624

-65975

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

725693

724213

0

Основні засоби:

1010

13512059

12110920

0

первісна вартість

1011

16764645

17073649

0

знос

1012

-3252586

-4962729

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

10433

9417

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

3084

36929

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

3933527

3854915

0

Усього за розділом I

1095

18226876

16772884

0

Запаси

1100

3302761

1432408

0

Виробничі запаси

1101

567472

649240

0

Незавершене виробництво

1102

36443

93529

0

Готова продукція

1103

127525

151473

0

Товари

1104

2571321

538166

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

7312466

10433769

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3658845

8232682

0

з бюджетом

1135

49878

288323

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

10134

19229

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

382790

540825

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

188006

147414

0

Готівка

1166

15986

15449

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

85897

67189

0

Усього за розділом II

1195

14980643

21142610

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

33207519

37915494

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1010972

1010972

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

13529187

12848725

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

277547

3005105

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

14817706

16864802

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1215107

1215107

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

1252735

1281914

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2467842

2497021

0

Короткострокові кредити банків

1600

350000

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

26185

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

6985459

1100109

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2822048

8420907

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

512807

90907

0

за розрахунками зі страхування

1625

27395

28996

0

за розрахунками з оплати праці

1630

62129

72429

0

за одержаними авансами

1635

160478

103788

0

за розрахунками з учасниками

1640

3984848

2613006

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1060923

5736300

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

442506

478136

0

Усього за розділом IІІ

1695

15921971

18553671

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

33207519

37915494

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

21010573

18188977

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

( 9926702 )

( 10562424 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

11083871

7626553

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

4674412

247082

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

Адміністративні витрати

2130

( 425049 )

( 344175 )

Витрати на збут

2150

( 703033 )

( 525998 )

Інші операційні витрати

2180

( 9884956 )

( 5906865 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

4745245

1096597

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

315609

380890

Інші фінансові доходи

2220

331115

636762

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 43616 )

( 803732 )

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

5348353

1310517

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1286362

-546507

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

4061991

764010

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

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

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4061991

764010

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1568184

990460

Витрати на оплату праці

2505

1351077

1115600

Відрахування на соціальні заходи

2510

459144

417777

Амортизація

2515

980813

1174539

Інші операційні витрати

2520

11420469

6418001

Разом

2550

15779687

10116377

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

54228510

54228510

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

54228510

54228510

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

74.91

14.09

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

74.91

14.09

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 10 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Укрнафта"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"

2015 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

00135390

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

н/д

Керівник

Пустоваров В.М.

Головний бухгалтер

Долiна Н.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Емiтент не подає в квартальнiй фiнансовiй звiтностi Ф.3 "Звiт про рух грошових коштiв", Ф.4 "Звiт
про власний капiтал" та Примiтки.
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

