
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Заступник Голови 

Правлiння, Головний 

фiнансовий директор 

      Євець I.В. 

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

  М.П.  03.04.2018 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Укрнафта" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

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

4. Код за ЄДРПОУ 

00135390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 5061045 (044) 5061201 

6. Електронна поштова адреса 

OFilatova@ukrnafta.com 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

№ 65 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
04.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.ukrnafta.com в мережі Інтернет 03.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

Зміст інформації: 

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

оформленим протоколом № 2/18 вiд 30 березня 2018р., у зв'язку з консолiдацiєю iснуючих структурних одиниць з надання технологiчних 

сервiсiв затверджено: 

- перейменування «ДОЛИНСЬКЕ ТАМПОНАЖНЕ УПРАВЛIННЯ» на «УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ»; 

- лiквiдацiю ГОГОЛIВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (далi також ЦБВО) та передачу всiх об’єктiв та 

переведення персоналу до «УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ».  

Головною метою ЦБВО (код ЄДРПОУ: 00137035, мiсцезнаходження: 38310, Полтавська обл., Великобагачанський район, смт. Гоголево, вул. 

Незалежностi, 70) було здiйснення якiсного i своєчасного ремонту бурового i нафтопромислового обладнання, спецiальної технiки, тракторiв i 

двигунiв до них, а також виготовлення нестандартного обладнання, запасних частин та iнструменту для структурних одиниць ПАТ 

«УКРНАФТА», а також iнших замовникiв; 

- лiквiдацiю БОРИСЛАВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (далi також ЦБВО) та передачу всiх об’єктiв 

та переведення персоналу до «УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ».  

Головною метою ЦБВО (код ЄДРПОУ: 00136538, мiсцезнаходження: 82300, Львiвська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 77-А) було 

здiйснення якiсного i своєчасного ремонту бурового i нафтопромислового обладнання, спецiальної технiки, тракторiв i двигунiв до них, а 

також виготовлення нестандартного обладнання, запасних частин та iнструменту для структурних одиниць ПАТ «УКРНАФТА», а також 

iнших замовникiв; 

- лiквiдацiю ПОЛТАВСЬКОГО ТАМПОНАЖНОГО УПРАВЛIННЯ (далi також ТУ) та передачу всiх об’єктiв та переведення персоналу до 

«УПРАВЛIННЯ НАФТОПРОМИСЛОВОГО СЕРВIСУ».  

Головною метою ТУ (код ЄДРПОУ: 00143113, мiсцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90) було виконання тампонажних робiт, 

крiплення свердловин у бурiннi, освоєння сверловин, iнтенсифiкацiя видобутку, виробництво будiвельних матерiалiв. 

 


