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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). 

 

Заступник Голови Правлiння, 

Головний фiнансовий директор 

 

 

 

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

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2020 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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://www.ukrnafta.com/ 30.07.2020 

 (URL-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  

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  X 

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  X 

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 

вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань ПАТ "УКРНАФТА" може здiйснювати такi види дiяльностi: 19.20 

Виробництво продуктiв нафтоперероблення; 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; 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.25 Роздрiбна 

торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах; 56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг 

мобiльного харчування; 56.30 Обслуговування напоями; 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 71.20 Технiчнi 

випробування та дослiдження; 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 

 

До пункту 2 Змiсту: Центральний апарат Товариства у звiтньому перiодi не отримував лiцензiї 

(дозволи)  по основним видам дiяльностi. Крiм того, за звiтний перiод фiлiями та 

структурними пiдроздiлами Товариства було отримано: спецiальне водокористування - 3 шт.; 

дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами - 8 

шт.; рiшення на право експлуатацiї джерела радiацiйної безпеки - 1 шт.; лiцензiї на роздрiбну 

торгiвлю тютюновими виробами та алкогольними напоями - 245 шт.; лiцензiї на роздрiбну 

торгiвлю пальним - 1 шт. 

 

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

цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв. 

 

До пункту 6 Змiсту: в 2 кварталi 2020 року Товариство не створювало юридичнi особи за 

своєю участю. В цьому пунктi наведено iнформацiю щодо участi Товариства у вже створених 

юридичних особах, частка участi в яких становить 5% та бiльше статутного капiталу. 

 

До пункту 8 Змiсту: в 2 кварталi 2020 року Товариство не вчиняло значних правочинiв. 

 

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

"УКРНАФТА" станом на 30.06.2020 року загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  53585605 шт., 

кiлькiсть цiнних паперiв, обтяжених зобов'язаннями  436823 шт.   

 

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) 

 20880 

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 

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", МФО 328209 

2) IBAN 

 UA543282090000026008010005562 

3) поточний рахунок 

 UA543282090000026008010005562 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АБ "Пiвденний", МФО 328209 

5) IBAN 

 UA543282090000026008010005562 

6) поточний рахунок 

 UA543282090000026008010005562 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



1. Посада 

 Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Вiтренко Юрiй Юрiйович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Вiтренко Юрiй Юрiйович  з 10.06.2020 р. припинив повноваження члена Наглядової 

ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера  

Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" на пiдставi 

повiдомлення акцiонера  Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" про замiну свого представника, у зв'язку з цим 10.06.2020 року Вiтренко 

Юрiй Юрiйович припинив повноваження Голови Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства "УКРНАФТА". 

 

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

роботи. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Теклюк Ярослав Володимирович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Теклюк Ярослав Володимирович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є представником акцiонера - Акцiонерного товариства "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи.Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Загнiтко Полiна Михайлiвна 

3. Рік народження 

 0 



4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Загнiтко Полiна Михайлiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є представником акцiонера - Акцiонерного товариства "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бойцун Андрiй Степанович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Бойцун Андрiй Степанович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Макеєва Олена Леонiдiвна 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Макеєва Олена Леонiдiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова 



особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

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

освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мозговий Олег Миколайович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Мозговий Олег Миколайович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Почапський Микола Олександрович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Почапський Микола Олександрович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Процик Андрiй Ярославович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Процик Андрiй Ярославович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Загороднюк Павло Олексiйович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Загороднюк Павло Олексiйович з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 

р.). Посадова особа є незалежним директором. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо року 

народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мануiлова Яна Iгорiвна 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Провiдний юрисконсульт управлiння правового 



забезпечення депертаменту юридичного забезпечення 

7. Опис 

 Мануiлова Яна Iгорiвна з 28.03.2019 р. член Наглядової ради Публiчного акцiонерного 

товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" (протокол №27 вiд 28.03.2019 р.). Посадова 

особа є представником акцiонера - LITTOP ENTERPRISES LIMITED. Вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала згоди на поширення 

iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу роботи. Змiн iнформацiї щодо посадової особи 

не вiдбувалось. 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Силенко Вiкторiя Сергiївна 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 ТОВ "НВК Смарт Лекс Груп", 41482360, фiнансовий директор  

7. Опис 

 З 03.09.2019 р. Силенко Вiкторiя Сергiївна набула повноважень члена Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера BORDO 

MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД) на пiдставi повiдомлення 

акцiонера BORDO MANAGEMENT LIMITED (БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД) про замiну 

свого представника. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова 

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

Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гез Олег Валентинович 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

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

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

ефективностi ПАТ "УКРНАФТА". 

7. Опис 

 Гез Олег Валентинович з 01.05.2019 року до обрання Голови Правлiння в порядку 

передбаченому Статутом тимчасово виконує обов'язки Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА" 

на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"УКРНАФТА" (протокол № 27 вiд 28.03.2019 року). З 2017 року - до тепер член Правлiння -  

Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-президент з питань збуту ПАТ "УКРНАФТА". 



20.05.2020 року позачерговим засiданням Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА"  (протокол 

№7/20 вiд 20.05.2020 року) прийнято рiшення обрати Геза Олега Валентиновича на посаду 

Голови Правлiння ПАТ "УКРНАФТА"  з моменту укладання з ним трудового контракту. У 

звiтньому перiодi трудовий контракт з Гезом О.В. не був укладений. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 

 

1. Посада 

 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Євець Iрина Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПрАТ "МТС Україна", 14333937, Фiнансовий директор 

7. Опис 

 Євець Iрина Володимирiвна з 26.11.2015 року член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння, Головний фiнансовий директор ПАТ "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення Наглядової 

Ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

 

1. Посада 

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

та розвитку 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мордовенко Дмитро Миколайович 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 10 

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

 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Вiце-Президент з реалiзацiї стратегiї та розвитку  

7. Опис 

 Мордовенко Дмитро Миколайович з 30.01.2020 року - член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань корпоративної стратегiї та розвитку на 

пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА"  вiд 

19.12.2019 року  строком на 5 рокiв з дати укладення з ним трудового контракту, який  

укладений 30.01.2020 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн 

iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

 

 



1. Посада 

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

видобутку та переробки 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Kalugin Mavriky Anisimovich (Калугiн Маврiкiй Анiсiмович) 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. 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. 

7. Опис 

 Kalugin Mavriky Anisimovich (Калугiн Маврiкiй Анiсiмович) з 04.02.2016 р. член 

Правлiння - Заступник Голови Правлiння, Виконавчий Вiце - Президент з питань видобутку та 

переробки ПАТ "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного 

товариства "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн 

iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

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

персоналом 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кропив'янська Олена Євгенiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 31 

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

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

7. Опис 

 Кропив'янська Олена Євгенiвна з 06.10.2017 р. член Правлiння - Заступник Голови 

Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент по роботi з персоналом на пiдставi рiшення Наглядової 

Ради Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського облiку i звiтностi 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iванова Олена Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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



 ПАТ "УКРНАФТА", 00135390, Заступник Головного бухгалтера  

7. Опис 

 Iванова Олена Вiкторiвна з 21.11.2016 р. Головний бухгалтер, Директор департаменту 

бухгалтерського облiку i звiтностi ПАТ "УКРНАФТА". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Змiн iнформацiї щодо посадової особи не вiдбувалось. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради ПАТ "УКРНАФТА" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гавриленко Микола Миколайович 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 н/д 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 -, -, - 

7. Опис 

 Гавриленко Микола Миколайович з 10.06.2020 р. член Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства "УКРНАФТА" у якостi представника акцiонера Акцiонерного 

товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" на пiдставi повiдомлення 

акцiонера Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" про 

замiну свого представника, а з 25.06.2020 року обраний на посаду Голови Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" на пiдставi рiшення Наглядової ради 

Публiчного акцiонерного товариства "УКРНАФТА" вiд 25.06.2020 року. 

 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не надала 

згоди на поширення iнформацiї щодо року народження; освiти; стажу роботи. 

 

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:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 



  0 0  

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 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 11335608 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 29315322 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 40650930 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 

379,8 тис.тонн 0 0 144,4 тис.тонн 659842 12 

2 Газ 

природний 

288,6 млн.куб.м. 0 0 151,5 млн.куб.м. 286850 5 

3 Нафтопродук

ти 

- 0 0 328,5 тис.тонн 4363126 78 

4 Iнше - 0 0 - 265743 5 



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) 

15 

2 Заробiтна плата та податки на 

заробiтну плату 

9 

3 Сировина та матерiали 15 

4 Знос та виснаження 11 

5 Акциз та послуги переробки 43 

6 Енергоресурси 3 

 



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 АТ "Українська бiржа" та АТ "Фондова бiржа ПФТС".  

Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на внутрiшньому ринку України.  

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БОРИСЛАВСЬКА НАФТОВА КОМПАНIЯ" В ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22402928 

4. Місцезнаходження 

 82300, Львiвська обл., м. Борислав, вул.Шкiльна, буд.28А 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 25,10 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений в грошовiй формi та основними засобами. 

 

1. Найменування 

 СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАШТАН ПЕТРОЛЕУМ ЛТД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23703371 

4. Місцезнаходження 

 04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 55,00 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений в грошовiй формi. 

 

1. Найменування 

 СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРКАРПАТОЙЛ 

ЛТД" (ЯК ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) 

2. Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23152126 

4. Місцезнаходження 

 04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 100 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений 

в грошовiй формi. 

 

1. Найменування 

 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНД-СЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25200208 

4. Місцезнаходження 

 04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 74,00 % в юридичнiй особi. Внесок: 

придбання акцiй. 

 



1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧА ФIРМА "НАФТОТРАНССЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25653832 

4. Місцезнаходження 

 78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський р-н, м. Надвiрна, вул.Майданська, б.5 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 49,90 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений основними засобами, майном. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА 

МИКОЛАЇВКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31141997 

4. Місцезнаходження 

 17560, Чернiгiвська обл., Прилуцький район, с. Миколаївка, вул.Польова, б.5 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,96 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений майном. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВОСКРЕСЕНСЬКЕ-АГРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32415151 

4. Місцезнаходження 

 17600, Чернiгiвська обл., Варвинський р-н, с. Воскресенське 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,92 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений основними засобами. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " КАЧАНОВЕ-АГРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32387266 

4. Місцезнаходження 

 37331, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Качанове, вул.Гадяцька, 1А 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,97 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений основними засобами. 

 

1. Найменування 



 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛИВ'ЯНЕ-АГРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32468774 

4. Місцезнаходження 

 37663, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Полив'яне 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений основними засобами. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" ОХТИРКА - АГРО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32364689 

4. Місцезнаходження 

 42700, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Куземин, вул.Ленiна, б.24 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,98 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений майном. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФIРМА "ДЖЕРЕЛО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 32166189 

4. Місцезнаходження 

 38714, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Супрунiвка, вул.Київська, б.2Д 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,99 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений майном. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

"НАФТОВИК-УКРНАФТА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 14003338 

4. Місцезнаходження 

 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Пушкiна, 5 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 99,99 % в юридичнiй особi. Внесок 

здiйснений в грошовiй формi. з 01.08.2018р. - в станi припинення. 

 

1. Найменування 

 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ" 



2. Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21148965 

4. Місцезнаходження 

 47003 м. Кременець, пров. Шевченка, 1 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 57,62 % в юридичнiй особi. 

Внесок:придбання акцiй. 

 

1. Найменування 

 СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Спільне підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 06710859 

4. Місцезнаходження 

 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Пушкiна, 5 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 65,25 % в юридичнiй особi. Внесок: 

придбання акцiй. з 03.03.2015 - в станi припинення 

 

1. Найменування 

 ЗАКРИТЕ СТРАХОВЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОРСКЛА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23047240 

4. Місцезнаходження 

 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Пушкiна, 5 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 79,39 % в юридичнiй особi. Внесок: 

придбання акцiй. з 16.05.2008 - в станi припинення 

 

1. Найменування 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПАРТАК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30561150 

4. Місцезнаходження 

 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Гагарiна, 9 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 18,98 % в юридичнiй особi. Внесок: 

придбання акцiй. з 06.04.2010 - в станi припинення 

 

1. Найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСНАСТКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 05797977 

4. Місцезнаходження 

 45400, Волинська обл., мiсто Нововолинськ, вул.Луцька, будинок 25 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 8,10 % в юридичнiй особi. Внесок: за 

векселями. 

 

1. Найменування 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЗИС - IНВЕСТМЕНТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30251739 

4. Місцезнаходження 

 02090, м.Київ, вул. Празька, будинок 5 

5. Опис 

 Форма участi - акцiонер. Належить емiтенту 7,69 % в юридичнiй особi. Внесок: 

придбання акцiй. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕКЬЮРАЙТI" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37309470 

4. Місцезнаходження 

 03680, м.Київ, вулиця Сiм'ї Соснiних, будинок 11 

5. Опис 

 Форма участi - учасник. Належить емiтенту 49 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений в 

грошовiй формi. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРНАФТА-ПОСТАЧ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 43012009 

4. Місцезнаходження 

 04053, м. Київ, пров.Несторiвський, б.3-5 

5. Опис 

 Форма участi: учасник. Належить емiтенту 100 % в юридичнiй особi. Внесок здiйснений 

в грошовiй формi. 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

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 



12.08.2019 Радченко Свiтлана Iванiвна (044) 506-12-02, 

Svitlana.Radchenko@Ukrnafta.com 

Опис 

Згiдно з наказом ПАТ "УКРНАФТА" вiд 12.08.2019 року № 780/1-оп до моменту 

обрання Наглядовою радою ПАТ "УКРНАФТА" корпоративного секретаря 

тимчасове виконання обов'язкiв останнього покладено на начальника управлiння 

корпоративних прав та непрофiльних активiв ПАТ "УКРНАФТА" Радченко 

Свiтлану Iванiвну. Радченко С.I. виконує обов'язки корпоративного секретаря 

вперше. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.   

 

 



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

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, 

в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса  

сторінки  власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 09.04.2020 Наглядова 

рада ПАТ 

"УКРНАФТА" 

2 509 122 005 40 456 187 000 6,2 змiна умов 

Договору вiд 

14.02.2020 

року 

№14/43/20 в 

частинi 

продовження 

строкiв 

виконання 

умов Договору 

до 01 серпня 

2020 року, та 

внесення 

доповнення в 

Договiр вiд 

09.04.2020 10.04.2020 https://www.ukrnafta.c

om/osobliva-informacz

iya-emitenta-10-04-202

0 



14.02.2020 

року 

№14/43/20 про 

вiдмову ПАТ 

"УКРНАФТА" 

до моменту 

виконання 

умов Договору 

вiд 14.02.2020 

року № 

14/43/20 вiд 

свого права 

вiдмови вiд 

договору, 

передбаченого 

Договором №1 

купiвлi- 

продажу 

(поставки) 

природнього 

газу вiд 

31.01.2020 

року. 

Опис: 

09.04.2020 року рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" (надалi також - ПАТ "УКРНАФТА", Товариство) в iнтересах 

Товариства було прийняте рiшення про надання згоди на вчинення змiн до правочину iз заiнтересованiстю (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20), а саме, надано згоду на 

укладання мiж НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6, ознака заiнтересованостi у 

вчиненнi правочину - 3) та ПАТ "УКРНАФТА" додаткової угоди до Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20, яка змiнює умови цього Договору в частинi продовження строкiв 

виконання умов Договору до 01 серпня 2020 року, та вносить доповнення в Договiр вiд 14.02.2020 № 14/43/20 про вiдмову ПАТ "УКРНАФТА" до моменту виконання умов 

Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20 вiд свого права вiдмови вiд договору, передбаченого Договором №1 купiвлi-продажу (поставки) природнього газу вiд 31.01.2020 року. 

 

Договiр №14/43/20 вiд 14.02.2020 року був укладений за наявностi згоди Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА", що була надана 

14.02.2020 року, на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, мiж ПАТ "УКРНАФТА" та НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, 

мiсцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 6). 

 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (тис.грн) та Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) зазначенi за показниками 2018 року, що застосованi на момент надання згоди на 

укладання правочину (Договору вiд 14.02.2020 № 14/43/20). Фактично правочин вчинений 09.04.2020 року. 



КОДИ 

Дата 30.06.2020 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАФТА" 
за ЄДРПОУ 00135390 

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

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Добування сирої нафти за КВЕД 06.10 

Середня кількість працівників: 20880 

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 30.06.2020 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 348 616 339 201 

    первісна вартість 1001 406 712 441 920 

    накопичена амортизація 1002 ( 58 096 ) ( 102 719 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 297 572 1 302 749 

Основні засоби 1010 16 550 977 15 606 898 

    первісна вартість 1011 18 195 884 18 595 671 

    знос 1012 ( 1 644 907 ) ( 2 988 773 ) 

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 11 917 11 917 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2 125 1 961 

Відстрочені податкові активи 1045 6 373 452 6 933 836 

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 28 478 983 28 090 886 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 140 160 4 139 601 

Виробничі запаси 1101 1 070 520 862 437 

Незавершене виробництво 1102 5 210 9 296 

Готова продукція 1103 1 627 535 1 407 527 

Товари 1104 2 436 895 1 860 341 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 6 952 961 7 423 791 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 192 576 214 968 

    з бюджетом 1135 24 517 22 661 

    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 266 625 142 735 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 203 432 108 307 

Готівка 1166 10 575 9 491 

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 1 642 023 4 085 096 

Усього за розділом II 1195 14 422 294 16 137 159 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 15 245 15 245 

Баланс 1300 42 916 522 44 243 290 

 

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 20 538 647 20 504 569 

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 -15 360 263 -17 923 181 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 6 189 356 3 592 360 



    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 86 038 83 060 

Довгострокові забезпечення 1520 2 879 297 2 964 515 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1 833 257 1 899 419 

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 2 965 335 3 047 575 

    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 651 631 617 266 

    розрахунками з бюджетом 1620 11 328 761 11 335 608 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 252 751 1 378 654 

    розрахунками зі страхування 1625 16 128 37 669 

    розрахунками з оплати праці 1630 67 973 150 200 

    одержаними авансами 1635 375 112 491 773 

    розрахунками з учасниками 1640 428 155 427 362 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 20 455 609 21 573 623 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 438 462 2 969 854 

Усього за розділом IІІ 1695 33 761 831 37 603 355 

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 42 916 522 44 243 290 

 

Керівник    Гез О.В. 

 

Головний бухгалтер   Iванова О.В. 



КОДИ 

Дата 30.06.2020 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРНАФТА" 
за ЄДРПОУ 00135390 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2 квартал 2020 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 9 972 773 13 882 506 

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 ( 8 009 140 ) ( 6 515 075 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 1 963 633 7 367 431 

    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 153 283 213 699 

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 ( 832 977 ) ( 831 692 ) 

Витрати на збут 2150 ( 889 579 ) ( 850 780 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 594 413 ) ( 5 729 185 ) 

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 0 169 473 

    збиток 2195 ( 3 200 053 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 10 

Інші фінансові доходи 2220 23 733 17 091 



Інші доходи 2240 115 323 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 94 357 ) ( 145 188 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 33 126 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 8 260 

    збиток 2295 ( 3 155 354 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 559 699 9 976 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2 595 655 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -10 148 -7 217 

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 -10 148 -7 217 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -1 827 ) ( -1 299 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -8 321 -5 918 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 603 976 12 318 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 847 755 1 019 319 

Витрати на оплату праці 2505 2 042 746 1 963 910 

Відрахування на соціальні заходи 2510 400 026 399 614 

Амортизація 2515 1 215 946 690 222 

Інші операційні витрати 2520 5 738 921 7 343 403 

Разом 2550 10 245 394 11 416 468 

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 -47,870000 0,340000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -47,870000 0,340000 

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

 

Керівник    Гез О.В. 

 

Головний бухгалтер   Iванова О.В. 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
За пiдсумками дiяльностi ПАТ "УКРНАФТА" в другому кварталi 2020 року Товариство зазначає 

наступнi ключовi моменти: 

 

Обсяги видобутку нафти з конденсатом та газу залишаються стабiльними. 

 

Проведено 27 операцiй з капiтального ремонту та iнтенсифiкацiї нафтових i газових свердловин. 

 

З бездiї виведено 22 свердловини. 

 

Середньодобовий видобуток нафти та конденсату в 2-му кварталi - 4171 т / добу, що на 1 % 

менше показника 1-го кварталу.  

 

Середньодобовий видобуток газу в 2-му кварталi склав 3172 тис. м3 / добу, що на 2,5% менше 

показника 1-го кварталу. 

 

За 2-й квартал 2020 року ПАТ "УКРНАФТА" сплатило податкiв у сумi 1 млрд 768 млн грн. З 

них до державного та мiсцевих бюджетiв рiзних рiвнiв ПАТ "УКРНАФТА" сплатило 887 млн 

грн рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Iз цiєї суми 44,39 млн грн 

поступило до мiсцевих бюджетiв, вiдповiдно до закрiпленого в законодавствi механiзму 

розподiлу рентної плати за видобуток нафти та газу. Найбiльшi надходження вiд рентної плати 

ПАТ "УКРНАФТА" отримали громади Сумщини (18,92 млн грн), Iвано-Франкiвщини (10,02 

млн грн) i Полтавщини (6,41 млн грн). 

 

  

 

  

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Промiжна  iнформацiя за 2 квартал 2020 року мiстить достовiрнi та об'єктивнi данi, а також 

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

здiйснення господарської дiяльностi Товариства. 

 

 

 

 

 


