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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). 
 

Голова Правлiння    Овчаренко Павло Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік  

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 
фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152307 
4. Місцезнаходження: 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 3 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-81-52, 76-81-51 
6. Адреса електронної пошти: lobachevsky@ukrtatnafta.com 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):  
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку https://www.ukrtatnafta.com/investors.php  25.10.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 

https://www.ukrtatnafta.com/investors.php


Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
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  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. 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  
22. 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 X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність  
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду  
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Далi за текстом ПАТ "Укртатнафта" також iменується Товариство або Пiдприємство. 
 
Наглядовою радою ПАТ "Укртатнафта" в 2018-2019р.р. засiдання не проводились, рiшення 
щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства не приймалось. Загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ "Укртатнафта" в 2018-2019р. не проводились, оскiльки Наглядовою радою 
ПАТ "Укртатнафта" не приймалось рiшення щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що на пiдприємствi 
посади корпоративного секретаря не створено.  
 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки послугами рейтингового агентства 
Товариство не користується, рейтингової оцiнки емiтента та його цiнних паперiв не проводило. 
 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента 
в разi їх звiльненняне надається, оскiльки у звiтньому перiодi посадовi особи не звiльнялись, 



будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам не виплачувались. 
 
Iнформацiя з питань: про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 
стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; про змiну осiб, яким 
належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або 
рiвною пороговому значенню пакета акцiй; про змiну осiб, якi є власниками фiнансових 
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна 
кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 
пакета акцiй не надається у зв'язку з тим, що таких змiн не вiдбувалось. 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом, не надається, оскiльки облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери емiтентом 
не випускалися. 
 
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв та Рiчна фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
не надаються, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускалися. 
 
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 
розкривається, оскiльки ПАТ "Укртатнафта" протягом звiтного року не придбавало, не 
продавало та не анулювало ранiше викупленi або iншим чином набутi акцiї. 
 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
 
Працiвники ПАТ "Укртатнафта" не володiють акцiями та iншими цiнними паперами (крiм 
акцiй) Товариства. 
 
У ПАТ "Укртатнафта" вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому 
числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 
вiдчуження таких цiнних паперiв. Згiдно з Статутом Товариства акцiонери можуть вiдчужувати 
належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.  
 
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не 
надається, оскiльки рiшень щодо таких виплат ПАТ "Укртатнафта" за результатами звiтного та 
попереднiх перiодiв не приймалось.  
 
Iнформацiя про прийнятя рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв не надається, тому що протягом звiтного перiоду Товариством таких рiшень не 
приймалось. 
 
Щодо вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення яких було 
прийняте у звiтному роцi, а також щодо значних правочинiв, що були фактично вчиненi в 
звiтному роцi, але рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийнято ранiше, 
iнформацiя не надається, в зв'язку з тим, що таких рiшень не приймалось, такi правочини не 
вчинялись.  
 
Щодо вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, рiшення про надання згоди на вчинення яких 
було прийняте у звiтному роцi, а також щодо правочинiв iз заiнтересованiстю, що були 
фактично вчиненi в звiтному роцi, але рiшення про надання згоди на вчинення яких було 
прийнято ранiше, а також iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством 



правочинiв iз заiнтересованiстю - iнформацiя не надається, в зв'язку з тим, що таких рiшень не 
приймалось, такi правочини не вчинялись.  
 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
ПАТ "Укртатнафта", в емiтента вiдсутня. 
 
Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 
контроль над емiтентом, у ПАТ "Укртатнафта" вiдсутнi. 
 
Протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не 
виникала.   
 
 
Окрема рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк та Аудиторський звiт 
незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту окремої фiнансової звiтностi емiтента 
за 2018 рiк, розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Товариства за посиланням 
https://www.ukrtatnafta.com/investors.php   
Розмiр файлу 1814506 байт 
Контрольна сума файлу EFE0C164 
 
Консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк та Аудиторський звiт 
незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 
емiтента за 2018 рiк, розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Товариства за посиланням 
https://www.ukrtatnafta.com/investors.php  
Розмiр файлу 1984414 байт 
Контрольна сума файлу 04DE932A 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування  
 Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова 
компанiя "Укртатнафта" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 № 359790 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 22.12.1995 
4. Територія (область) 
 Полтавська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 740638210 
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 
 43,054 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 3886 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 19.20 - Виробництво продуктiв нафтоперероблення 
 20.59 - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у. 
 46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 
 Акцiонерний банк "Пiвденний", м. Одеса 
2) МФО банку 
 328209 
3) Поточний рахунок 
 26008010042514 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 
 Акцiонерний банк "Пiвденний", м. Одеса 
5) МФО банку 
 328209 
6) Поточний рахунок 
 26008010042514 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Виробництво придбання, 

зберiгання,ввезення на 
територiю України, реалiзацiя 

(вiдпуск), використання 

Лiцензiя(рiшен
ня) 99 

05.11.2015 Державна служба України з 
контролю за наркотиками 

05.11.2020 



прекурсорiв (списку 2 таблицi 
IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 
Виробництво особливо 

небезпечних хiмiчних речовин 
(згiдно з перелiком, що 
визначається Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) 

Лiцензiя АВ № 
347749 

22.02.2011 Мiнiстерство екологiї та 
природних ресурсiв України 

 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

На право провадження 
дiяльностi з використання 

джерел iонiзуючого 
випромiнювання 

Лiцензiя ОВ № 
070199 

02.07.2010 Схiдна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної безпеки 
державного комiтету ядерного 

регулювання 

02.07.2022 

Опис  Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 
На постачання теплової енергiї Лiцензiя АВ № 

389773 
02.12.2010 Полтавська обласна державна 

адмiнiстрацiя 
 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

На транспортування теплової 
енергiї 

Лiцензiя АВ № 
389772 

02.12.2010 Полтавська обласна державна 
адмiнiстрацiя 

 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

На право провадження 
господарської дiяльностi з 

постачання електричної енергiї 

Лiц-я(Постано
ва 952) 

27.07.2017 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
Проектування, монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв 
протипожежного захисту та 

систем опалення, оцiнка 
протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя АВ № 
593496 

13.04.2012 Державна iнспекцiя 
техногенної безпеки України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
Проектування, монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв 
протипожежного захисту та 

систем опалення, оцiнка 
протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя АВ № 
518988 

02.07.2010 Державний департамент 
пожежної безпеки МНС 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 
визначених Законом України 

"Про автомобiльний транспорт" 

Лiцензiя АВ № 
545337 

21.07.2010 Мiнiстерство транспорту та 
зв'язку України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку з 
ємнiстю мережi до 10000 

номерiв з правом технiчного 

Лiцензiя АЕ № 
299846 

16.07.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi звязку та 
iнформатизацiї 

02.11.2020 



обслуговування та експлуатацiї 
телекомунiкацiйних мережi 

надання в користування каналiв 
електрозв'язку на територiї м. 
Кременчук та Кременчуцьк 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 
Надання освiтнiх послуг 
навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 
квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного 
навчання, перепiдготовки, 
пiдвищення квалiфiкацiї 

Лiцензiя АЕ № 
527829 

23.12.2014 Мiнiстерство освiти i науки 
України 

25.11.2019 

Опис Згiдно з вимогами ст. 13 ЗУ № 222 вiд 02.03.2015р. <Про лiцензування 
видiв господарської дiяльностi> термiн дiї лiцензiї є безстроковим. 

Митна брокерська дiяльнiсть Лiцензiя АЕ № 
523439 

21.10.2014 Державна фiскальна служба 
України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений.  
Медична практика Лiцензiя АВ № 

554850 
26.11.2010 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
На провадження виконання 

роботи пiдвищенної  небезпеки. 
Ремонт обладнання, 

призначеного для застосування у 
вибухонебезпечному 

середовищi (вибухозахiщення 
обладнання, а саме: 

вибухозахищенi 
електродвигуни, 

вибухозахищенi вентилятори) 

Дозв.463.16.53 28.09.2016 Державна служба України з 
питань працi (Держпрацi) 

28.09.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
Виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки: монтаж, демонтаж, 
налагодження, ремонт, 

техобслуговування машин, 
механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки 
(вантажопiдiймальнi крани i 

машини) 

Дозв.№ 
009.18.53 

04.01.2018 Управлiння Держпрацi у 
Полтавськiй областi 

04.01.2023 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На виконання робiт пiдвищенної 
небезпеки (монтаж, демонтаж, 

налагодження, технiчне 
обслуговування, ремонт машин 

та механiзмiв, устаткування 
пiдвищеної небезпеки) 

Дозв.534.17.53 06.11.2017 Державна служба України з 
питань працi (Управлiння 
держпрацi у Полтаськiй 

областi) 

05.11.2022 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
 

Виконувати виробництво, 
переробку, розподiл та 

застосування шкiдливих 
небезпечних речовин 2 i 3 класу 

Дозв.№ 
955.13.30 

12.09.2013 Державна служба гiрничного 
нагляду та промислової 

безпеки України 

11.09.2018 



небезпеки та продуктiв 
роздiлення повiтря 

Опис 

Строк дiї продовжено до 11.09.2023 р. 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 
 
 

На викиди забруднюючих 
речовинв атмосферне повiтря 

стацiонарними джереламиПАТ 
"Укртатнафта" (оздоровчий 

комплекс "Нафтохiмiк") 

Дозвiл 
№5322483201-

7 

22.07.2014 Полтавська обласна державна 
адмiнiстрацiя (Депа-ртамент 

екологiї та природних 
ресурсiв) 

22.07.2024 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 
На викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря 
стацiонарними джерелами ПАТ 
"Укртатнафта" (Проммайданчик 

НПЗ) 

Доз. 
№5310436100-

100 

17.12.2014 Мiнiстерством екологiї та 
природних ресурсiв України 

17.12.2021 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 
 

На викиди забруднюючих 
речовинв атмосферне повiтря 
стацiонарними джереламиАТ 

"Укртатнафта" (ставок 
випарник) 

Дозвiл 
№5322480701-

3 

22.07.2016 Полтавська обласна державна 
адмiнiстрацiя (Департамент 

екологiї та природних 
ресурсiв) 

 

Опис Термiн дiї дозволу - необмежений. 
На експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 
цифрового транкiнгового 

радiозв`язку сухопутної рухомої 
служби 

Доз№БС400-5
3-0205180 

02.08.2016 Український державний центр 
радiочастот 

22.06.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На експлуатацiю 

радiоелектронного засобу 
аналогового 

ультракороткохвильового 
радiотелефонного зв`язку 

сухопутної рухомої служби 

Доз№ 
БС400-53-0395

59 

21.09.2017 Український державний центр 
радiочастот 

11.12.2022 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
Надання Публiчним 

акцiонерним товариством 
"Укртатнафта" 

телекомунiкацiйних послуг 

Дозвiл НР № 
008212 

18.09.2015 Нацiональна комiсiя з питань 
регулювання зв`язку України 

02.11.2020 

Опис Дозвiл дiє вiдповiдно до лiцензiї АЕ № 299846 вiд 16.07.2015р. 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На провадження виконання 
роботи пiдвищеної небезпеки. 

На виконання технiчного огляду 
вантажопiдiймальних кранiв i 

машин 

Дозвiл 
№172.14.30 

12.02.2014 Державна служба гiрничого 
нагляду та промислової 

безпеки 

11.02.2019 

Опис 

Вантажопiдiймальнi крани i машини: 
- крани мостовi вантажопiдiймальнiстю до 23т; 
- крани козловi вантажопiдiймальнiстю до 50т; 
- крани автомобiльнi вантажопiдiймальнiстю до 100т; 
- вантажопiдiймальнi крани керованi з пiдлоги (мостового типу, 



консольнi) вантажопiдiймальнiстю вiд 0,1т до 5,0т 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 
 

На виконання : випробувань, 
експертне обстеження, технiчне 
дiагностування, технiчний огляд 

машин, механiзмiв, 
устатковання пiдвищеної 
небезпеки (паровi котли, 

трубопроводи пари та гарячої 
води вище 110градС та iнш. 

Дозв. 
№53.15.30 

30.01.2015 Державна служба гiрничого 
нагляду та промислової 

безпеки України 

29.01.2020 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
 

На право роздрiбної торгiвлi 
алкогольними напоями (буфет 

№ 3, с. Омельник) 

1716246402098 
001361 

20.06.2017 Державна фiскальна служба 
України Головне ДФС у 

Полтавськiй обл. 

30.09.2018 

Опис 

Отримана нова лiцензiя (реєстр.номер:16160308201800449), видана 
Державною фiскальною службою України Головне ДФС у Полтавськiй 
обл. Термiн дiї з 18.09.2018р. по 01.10.2019р. Планується продовження 
термiну дiї лiцензiї. 

На спецiальне водокористування 
На промисловi потреби. 

Господарсько питнi та виробничi 
потреби пiдриємства. 
Забеспечення потреб 

пiдприємств, що знаходяться на 
терiторiї промплощадок, 

соцiальної сфери та населення. 

Дозвiл 
№0481/Пол 

11.06.2015 Полтавська обласна Державна 
Адмiнiстрацiя (Департамент з 

питань нафтогазового 
комплексу,промисловост 

11.06.2018 

Опис 

23.05.2018р. Державним агентством водних ресурсiв України виданий 
новий Дозвiл № 237/пл/49д-18 на спецiальне водокористування з 
термiном дiї по 23.05.2023р. 
Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 
 

На експлуатацiю 
радiоелектронного засобу 

аналогового 
ультракороткохвильового 
радiотелефонного зв'язку 

сухопутної рухомої служби 

Д-л№БС400-53
-0231291 

28.03.2016 Український державний центр 
радiочастот 

01.03.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки: ремонт 
устаткування пiдвищеної 
небезпеки: посудин, що 

працюють пiд тиском понад 
0,05МПа; трубопроводи пара та 
гарячої води з робочим тиском 
понад 0,05МПа i температурою 

води вище 110 град С; 
технологiчне устаткув 

Дозв. № 
556.16.53 

17.11.2016 Державна служба України з 
питань працi (Управлiння 

держпрацi у Полтавськiй обл.) 

17.11.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На користування надрами. 

Видобуван-ня питних 
пiдземних, придатних для 
використання за умовами 

Спец дозвiл 
№6167 

29.12.2016 Державна служба геологiї та 
надр України 

29.12.2036 



здiйснення водопiдготовки. 
Омельницьке родо-вище, 

водозабiр № 2. 
Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

На користування надрами. 
Видобуван-ня питних 

пiдземних, придатних для 
використання за умовами 

здiйснення водопiдготовки. 
Вiльнотерешкiвська  дiлянка 
Кременчуцького родовища, 

водозабiр № 1. 

Сец дозвiл № 
6226 

06.10.2017 Державна служба геологiї та 
надр України 

06.10.2037 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 
Виконувати роботи пiдвищенної 

небезпеки: випробування 
електричного устаткування 

електричних станцй та мереж, 
технологiчного 

електрообладнання напругою 
понад 1000В (випробувальна 
електротехнiчна лабораторiя) 

Дозвiл № 
149.17.30 

12.10.2017 Державна служба України з 
питань працi 

12.10.2022 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На право провадження 

господарської дiяльностi з 
постачання електричної енергiї 

споживачу 

Лiц-я(Постано
ва1314) 

30.10.2018 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
На та експлуатування машин, 

механiзмiв, устаткування 
пiдвищенної небезпеки 

(устаткування, пов'язане з 
використанням, зберiганням 
небезпечних або шкiдливих 

речовин, технологiчного 
устаткування нафтохiмiчної, 

нафто газопереробної 
промисловостi) 

Дозв. № 
535.17.53 

06.11.2017 Державна служба України з 
питань працi (Управлiння 
держпрацi у Полтаськiй 

областi) 

05.11.2022 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
Експлуатацiя машин, 

механiзмiв, устаткування 
пiдвищеної небезпеки 

(технологiчне 
електрообладнання напругою 

понад 1000 В) 

Дозвiл № 
092.17.53 

27.02.2017 Державна служба України з 
питань працi 

26.02.2022 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На розмiщення зовнiшньої 

реклами 
Дозвiл № 
0713-17 

05.10.2018 Виконком Кременчуцької 
мiської ради 

04.10.2023 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
На розмiщення зовнiшньої 

реклами 
Дозвiл № 
0813-34 

05.10.2018 Виконком Кременчуцької 
мiської ради 

04.10.2023 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 
 
 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 23813935 
4) Місцезнаходження 
 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 
5) Опис  
 Дата створення 1996 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ФIРМИ 
"УКРТАТНАФТАСЕРВIС" складає 100% (грошовий внесок в розмiрi 50,0 тис.грн.).  
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Фiрмою визначаються Статутом 
ФIРМИ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" та чинним законодавством України. 
 
 
 
1) Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медико-санiтарна частина "Нафтохiмiк" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30613643 
4) Місцезнаходження 
 39609, м. Кременчук,вул. Свiштовська, 3 
5) Опис  
 Дата створення 1999 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ "МСЧ 
"Нафтохiмiк" складає 100% (внеском є частка ПАТ "Укртатнафта" у статутному капiталi ЗАТ 
медико-санiтарна частина "Нафтохiмiк" (грошовий внесок 100,0 тис. грн.), правонаступником 
якого є ТОВ "МСЧ "Нафтохiмiк"). 
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "МСЧ "Нафтохiмiк" та чинним законодавством України. 
 
 
1) Найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 42426820 
4) Місцезнаходження 
 39609, м. Кременчук,вул. Свiштовська, 3 
5) Опис  
 Дата створення 2018 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ 
"УКРТАТНАФТАСЕРВIС"  складає 100% (грошовий внесок в розмiрi 250,0 тис. грн.). 
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" та чинним законодавством України. 
 
 
 
 



1) Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародна корпорацiя <Слов`янський 
базар" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30219894 
4) Місцезнаходження 
 04053, м. КиївКудрявський узвiз, 5-б 
5) Опис  
 Дата створення 1999 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ "МК 
"Слов`янський базар" складає 40% (грошовий внесок в розмiрi 20,0 тис. грн.). 
Права Засновника (учасника) з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "МК "Слов`янський базар" та чинним законодавством України. 
 
 
 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 Представництво в м. Києвi 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 04070, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Волоська, 51/27 
3) Опис 
 Здiйснення представництва iнтересiв ПАТ "Укртатнафта" в м. Києвi. 
 
 
1) Найменування 
 Комбiнат громадського харчування "Нафтохiмiк" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 
3) Опис 
 Забезпечення якiсного харчування працiвникiв ПАТ "Укртатнафта". 
 
1) Найменування 
 Центр культури, спорту та дозвiлля "Нафтохiмiк" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 39622, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Лесi Українки, 33 
3) Опис 
 Органiзацiя культурного дозвiлля, оздоровчої та спортивно-масової роботи 
 
1) Найменування 
 Оздоровчий комплекс "Нафтохiмiк" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 39713, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Омельник, провулок Сонячний, 11 
3) Опис 
 Оздоровлення та лiкування працiвникiв ПАТ "Укртатнафта" 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер 
справи 

Найменування 
суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 922/27/18 Господарський суд 
Харкiвської областi 

ПАТ "Укртатнафта" ТОВ "Котлас" вiдсутня Стягнення збиткiв в 
розмiрi 155 967 038,80 грн. 

23.04.18р. прийнято рiшення про 
стягнення грошових коштiв в 
розмiрi 97 395 375,30 грн. та 

судовий збiр в сумi 349 664,00 грн. 
Примітки: 
д/н 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який наклав 
штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про 

виконання 

1 ППР №0013974106, 
27.12.2017 

Офiс великих платникiв 
податкiв Державної 
фiскальної служби 

2 284 027.23 грн. виконано  04.01.18 

Примітки: 
виконано 

2 ППР №0017354106, 
05.12.2018 

Офiс великих платникiв 
податкiв Державної 
фiскальної служби 

201.59 грн. виконано 04.01.18 

Примітки: 
виконано 

3 ППР №0013244106, 
21.12.2017 

Офiс великих платникiв 
податкiв Державної 
фiскальної служби 

95 624.95 грн. виконано  04.01.18 

Примітки: 
виконано 

4 Постанови 
НКЦПФР 

№572-СХ-5-Е та 
№573-СХ-5-Е, 

19.01.2018 

Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

17000.00 грн. виконано  24.01.18 

Примітки: 
виконано 

5 ППР №0016941207, 
30.03.2018 

Головне управлiння 
ДФС  у Полтавськiй 

областi 

1620.30 грн. виконано  04.04.18 

Примітки: 
виконано 

6 Уточнююча 
декларацiя з ПДВ 

(виправлення 
помилки пр,  

Сума штрафу 
нарахована самостiйно 

4592.00 грн. виконано 18.06.18 

Примітки: 
виконано 

7 ППР № 0095024106, 
11.06.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

251.65 грн. виконано  18.06.18 

Примітки: 
виконано 

8 ППР №0005784106, 
02.07.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

21754.09 грн. виконано  13.07.18 

Примітки: 
виконано 

9 ППР №0007224106, 
27.07.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

61222.50 грн. виконано 08.08.18 

Примітки: 
виконано 

10 ППР №0016444203, Офiс великих платникiв 319.11 грн. виконано  08.11.18 



02.11.2018 Державної фiскальної 
служби 

Примітки: 
виконано 

11 ППР №0017204203, 
28.11.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

30.00 грн. виконано 05.12.18 

Примітки: 
виконано 

12 ППР №0017164203, 
04.12.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

489.09 грн. виконано 12.12.18 

Примітки: 
виконано 

13 ППР №0012645112, 
05.12.2018 

Головне управлiння 
ДФС  у Полтавськiй 

областi 

4085.22 грн. виконано 14.12.18 

Примітки: 
виконано 

14 ППР №0012665112, 
05.12.2018 

Головне управлiння 
ДФС  у Полтавськiй 

областi 

83.40 грн. виконано 14.12.18 

Примітки: 
виконано 

15 ППР №0005194106, 
13.06.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

18983590.75 грн. Подана скарга ДФС вiд 
22.06.2018. 
Справа на розглядi в 
Харкiвському 
адмiнiстративному 
апеляцiйному судi 
 

Примітки: 
Справа  на розглядi 

16 ППР №0016844203, 
13.11.2018 

Офiс великих платникiв 
Державної фiскальної 

служби 

2712897.46 грн. Подана скарга ДФС вiд 
21.11.2018.  Ще не 
розглянута 
 

Примітки: 
Скарга не розглянута 

 
XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
У звiтному перiодi дiяла Органiзацiйна структура управлiння Товарства, затверджена у 
вiдповiдностi до чинного законодавства України та внутрiшнiх положень ПАТ "Укртатнафта". 
Змiн щодо створення, вiдокремлення, лiквiдацiї, тощо, не вiдбувалось. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 



операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк склала 3 912 осiб, в тому 
числi: 
- середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу - 3 886 осiб; 
- середньооблiкова чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 11 осiб; 
- середньооблiкова чисельнiсть працюючих за цивiльно - правовими договорами - 15 осiб. 
У 2018 роцi через економiчнi причини на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) персонал 
ПАТ "Укртатнафта" не працював. 
Фонд оплати працi всiх працiвникiв ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк склав 726589,9 тис. грн.  
Фонд оплати працi за 2018 рiк у порiвняннi з 2017 роком збiльшився на 130986,9 тис. грн.  
Кадрова полiтика ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента: 
- пiдприємство спiвпрацює з  закладами  вищої освiти в питаннях пiдготовки спецiалiстiв 
вiдповiдного напрямку освiти, а також за робочими професiями - з Регiональним центром 
професiйно-технiчної освiти №1 м.Кременчука; 
- веде пiдготовку, перепiдготовку, та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв по 12 класам, за 
Державним класифiкатором професiй України, вiдповiдно до Лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки 
України - на пiдприємствi, а також в навчально - курсових комбiнатах мiста; 
- адмiнiстрацiя пiдприємства сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв та органiзовує: 
вiдвiдування семiнарiв, навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї,  навчання з питань охорони 
працi, неформальне навчання на пiдприємствi та вивченню передового досвiду спорiднених 
пiдприємств як в Українi так i за кордоном; 
- на ПАТ "Укртатнафта" вiдкрито проводяться конкурси для визначення кандидатiв  на керiвнi 
iнженерно-технiчнi посади та атестацiя iнженерно-технiчного персоналу ПАТ щодо присвоєння 
та пiдтвердження вiдповiдної категорiї. 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
ПАТ "Укртатнафта" у звiтному перiодi не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
ПАТ "Укртатнафта" у звiтному перiодi не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiми, 
пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не 
надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
На виконання вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV, а також з метою 
дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення господарських операцiй та 
забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi на 
ПАТ "Укртатнафта" виданий Наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 



полiтику" № 120 вiд 19.02.2015р. зi змiнами та доповненнями.  
Будiвлi та споруди, машини та обладнання облiковуються за справедливою вартiстю, за 
вирахуванням подальшої амортизацiї та зменшення корисностi (якщо є). Цi групи основних 
засобiв переоцiнюються з достатньою регулярнiстю для того, щоб балансова вартiсть iстотно не 
вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.  
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки вiдображаються за кредитом в iнших 
сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. Зменшення 
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого 
активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, 
ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi 
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки основних засобiв, 
показаний у складi капiталу як iншi резерви, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений 
прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або 
списується, або коли пiдприємство продовжує використовувати актив. В останньому випадку 
сума реалiзованої переоцiнки - це рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi 
переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 
вартостi активу. 
Група iнших основних засобiв облiковується за iсторичної вартiстю за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть 
об'єктiв основних засобiв, якi були придбанi пiсля дати переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ, 
включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi не вiдшкодовуються, 
за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi iз 
доведенням об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, необхiдний для 
експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва  
Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у 
лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає майбутнi економiчнi вигоди, 
пов'язанi з даним активом, а вартiсть активу може бути достовiрно оцiнена. Витрати на дрiбний 
ремонт та повсякденне обслуговування вiдносяться до складу витрат в перiод їх виникнення. 
Вартiсть замiни основних частин або компонентiв об'єктiв основних засобiв капiталiзується, а 
замiнена частина списується. 
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням 
його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку пiдприємство 
отримало б на даний момент вiд реалiзацiї цього активу, пiсля вирахування оцiночних витрат на 
вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi 
цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї. 
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом 
строку експлуатацiї вiдповiдного активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного 
методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв): 
Основнi засоби Строк корисного використання, рокiв 
Будiвлi та споруди 5-60 
Машини та обладнання 2-30 
Автомоторнi та iншi транспортнi засоби 2-10 
Iншi основнi засоби 3-11 
При первiсному визнаннi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю i в 
подальшому облiковуються згiдно до вартостi, яка визначена стандартом для певної категорiї 
фiнансових iнструментiв. 
Фiнансова та податкова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" складається зведено зi звiтностi 
безпосередньо заводу та структурних пiдроздiлiв. 
Промiжна звiтнiсть складається щоквартально в складi балансу, звiту про фiнансовi результати, 
звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi 
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання наводяться в сумi зазначених 



активiв та зобов'язань, що визначенi на початок та кiнець звiтного року. 
З метою складання Звiту про рух грошових коштiв за мiжнародними стандартами обраний 
прямий метод, за яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 
грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
ПАТ "Укртатнафта" виготовляє продукцiю, якiсть якої вiдповiдає мiжнародним стандартам, 
виробляється вiдповiдно до технологiчних регламентiв, технологiй виробництва, санiтарних норм 
i правил, затверджених у встановленому порядку.  
В жорстких умовах ринкової конкуренцiї в Українi, завдяки вiдновленню поставок 
азербайджанської нафти сорту Azeri Light i оптимальним iнвестицiйним рiшенням  
ПАТ "Укртатнафта" вдалося повнiстю перейти на виробництво бензинiв та дизельного пального 
стандарту Євро-5. З лютого 2017 року бензини i дизельне паливо ПАТ "Укртатнафта" повнiстю 
вiдповiдає стандартам Євро-5. За своїми показниками дизельне паливо ДП-Арк-Євро5-В0 з 
арктичними властивостями є найкращим продуктом на ринку України для дизельних двигунiв в 
умовах низьких температур. 
Цей якiсний прорив надав потенцiал ПАТ "Укртатнафта" для утримання позицiй на вiтчизняному 
ринку палива та дозволяє утримувати близько 10% ринку дизельного палива та до 40% - ринку 
бензинiв. 
Перелiк продукцiї, що виготовлялась в ПАТ "Укртатнафта" в 2018 роцi:  
Бензин автомобiльний (А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5), Паливо дизельне (ДП-Л-Євро5-В0, 
ДП-З-Євро5-В0,  ДП-Арк-Євро5-В0), Паливо для реактивних двигунiв "РТ", Паливо моторне 
сумiшеве альтернативне марки ECO 95Е50 SUPER, Мазут паливний (100 зольний мало сiрчистий 
40 зольний малосiрчистий), Мазут, Газ вуглеводневий скраплений паливний для 
комунально-побутового споживання (марки СПБТ  та марки БТ), Рафiнат бензольного 
риформiнгу, Сiрка технiчна газова грудкова сорт 9920, Бензол нафтовий, Бiтум нафтовий 
дорожнiй в'язкий БНД 60/90. 
Продукцiя, виробництво якої розпочато ПАТ "Укртатнафта" у 2018 роцi: 
Мазут паливний (100 малозольний мало сiрчистий та 40 малозольний мало сiрчистий), Газ 
нафтовий скраплений (марки А, марки В, марки С), Бiтум дорожнiй 70/100 
Основним ринком збуту для ПАТ "Укртатнафта" є внутрiшнiй ринок. Основнi види продукцiї 
ПАТ "Укртатнафта" в 2018р. реалiзовувало на внутрiшньому ринку, а саме: бензини 
автомобiльнi; паливо дизельне; бiтум нафтовий дорожнiй в'язкий; газ скраплений; мазут; паливо 
РТ/JET; паливо моторне сумiшеве альтернативне; бензол нафтовий; сiрка комова; присадка та 
iншi. У вiдсотковому спiввiдношеннi реалiзацiя на внутрiшньому ринку у 2018р. склала 94,25%. 



На зовнiшнiй ринок ПАТ "Укртатнафта" реалiзувало 5,75% нафтопродуктiв вiд загальної 
кiлькостi, а саме: бензол нафтовий; паливо РТ; рафiнат бензольного риформiнгу; мазут паливний. 
Баланс ринку бiтуму у 2018 р. склав 696 тис. тонн, що є максимальним показником за останнi 
кiлька рокiв. Основне джерело постачання бiтуму в Україну - Республiка Бiлорусь. Частка ПАТ 
"Укртатнафта" в даному сегментi становить близько 20%. 
Сума чистого доходу за нафтопродукти власного виробництва у 2018р. складає: 
- внутрiшнiй ринок - 31 659 279,915 тис.грн. 
- експорт - 3 024 359,190 тис.грн. 
Основними покупцями ПАТ "Укртатнафта" виступали: 
- на внутрiшньому ринку - промисловi пiдприємства, державнi установи, авiацiйнi компанiї, 
трейдери та власники АЗС; 
- на зовнiшньому ринку - авiацiйнi компанiї, трейдери та хiмiчнi пiдприємства. 
Для розширення ринку збуту на Товариствi застосовуються методи поставки товару та методи 
цiноутворення на нього аналогiчнi Iмпортерам; реалiзацiя вiдбувається через процедуру 
електронних аукцiонiв та по довгостроковим договорам. 
Для зменшення ризикiв своєї дiяльностi на Товариствi проводиться власний монiторинг ринкових 
цiн, в бiльшiй частинi реалiзацiя здiйснюється по попереднiй оплатi, при укладаннi 
довгострокових договорiв поставки, застосовуєтьяс формульне цiноутворення.  
Основними ризиками для ПАТ "Укртатнафта" є висока вартiсть сировини та низька цiна 
аналогiчної продукцiї, яку реалiзують iмпортери. Заходи щодо зменшення ризикiв та захисту 
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 
- реалiзацiя нафтопродуктiв в основному на умовах 100% попередньої оплати; 
- пiдвищення якостi продукцiї, що випускається; 
- нарощування реалiзацiї продукцiї власникам мереж АЗС та кiнцевим споживачам. 
Постачальниками нафтової сировини на ПАТ "Укртатнафта", що займають бiльше 10% в 
загальному об'ємi постачання, в 2018 роцi є ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",  АТ 
"УКРТРАНСНАФТА", ПАТ "УКРНАФТА", ТОВ "ОТНП", ТОВ "IНСIГНIЯ РЕЗОРТ", "SOCAR 
TRADING SA", "NORDWIND TRADE SA", "VERSALA LTD",. 
Джерелами сировини в 2018 роцi були як iмпортованi поставки ("SOCAR TRADING SA", 
"VERSALA LTD", "SOCAR TRADING MIDDLE EAST DMCC", "NORDWIND TRADE SA"), так i 
поставки внутрiшнього ринку (ПАТ "НПК-Галичина", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Нафтохiмiк 
Прикарпаття", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Ф'ЮЕЛ ПРОДАКШН", СП "Каштан Петролiум ЛТД"). 
Динамiка цiн на нафтову сировину протягом року визначалась згiдно з укладеними договорами 
вiд 11893 грн./тону до 18041 грн./тону (середньозважена цiна сировини на внутрiшньому ринку, 
без ПДВ). 
Виробничi потужностi пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь  
використання обладнання у 2018 р. становить 12,7%. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
З метою забезпечення виробництва нафтопродуктiв вимогам якостi ПАТ "Укртатнафта" придiляє 
особливу увагу ремонту виробничих установок та технологiчного обладнання. 
Нижче наведенi данi стосовно значних iнвестицiйних придбань та удосконалення технологiчного 
обладнання ПАТ "Укртатнафта". 
2014р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 12 технологiчних установок  
Пусконалагоджувальнi роботи по комплексу по видiленню водню  
-//- Реконструкцiя установки сiркоочищення сухих газiв  
-//- Завершенi роботи по об'єкту "Дiлянка зливу вакуумного газойля, парафiнистої i високов'язкої 



нафти iз з/д цистерн"  
2015р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 10 технологiчних установок  
2016р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 9 технологiчних установок  
2017р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 8 технологiчних установок  
В листопадi 2017 р. ПАТ "Укртатнафта" завершило реконструкцiю з успiшним запуском 
установки Г-24 в режимi гiдроочищення фракцiї авiацiйного палива для реактивних двигунiв i 
очищення та деметалiзацiї деасфальтизата - компонента сировини каталiтичного крекiнгу.  
2018р. проведено ремонт 13 технологiчних установок  
В 2018 р. ПАТ "Укртатнафта" завершило реконструкцiю з успiшним запуском 3 потоку установки 
Г-24 в режимi гiдроочищення деасфальтизата, що полiпшило якiсть сировини каталiтичного 
крекiнгу. 
Замiна внутрiшнiх контактних пристроїв та розчинника на установцi ЛГ35-8/300Б полiпшила 
цiльовий продукт процесу бензольного риформiнгу. 
В 2018 р. розпочалася поступова замiна каталiзаторної системи на нову компанiї "GRACE" на 
установцi ГК-3/1 №1 КК-1, експлуатацiя якої дозволить покращити технiко-економiчнi показники 
роботи установки. 
Проведено дослiдний пробiг на першому i другому потоках установки Г-24 з метою 
гiдроочищення прямогонної лiгроiнової фракцiї. 
Проведена замiна каталiзаторної системи реактора Р-204 установки С-300/2 ЛК-6у для 
гiдроочищення сумiшi дизельного палива та ЛКГ. 
ПАТ "Укртатнафта" в 2018 р. продовжило роботи в рамках затвердженої iнвестицiйної програми, 
за пiдсумками якої буде запущена установка iзомеризацiї за лiцензiєю компанiї Axens, що 
дозволить збiльшити частку випуску бензинiв А-95 i зменшити закупiвлю МТБЕ, завдяки випуску 
високооктанового компонента власного виробництва - iзомеризату. 
Загальнi витрати на ремонтнi роботи та придбання iншого обладнання на 2019 р. запланованi у 
розмiрi 0,4 млрд. грн. з ПДВ. 
Витрати на iнвестицiйну дiяльнiсть на 2019 р. запланованi у розмiрi 0,3 млрд. грн. з ПДВ. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення  
Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi на кiнець звiтного перiоду облiковується основних 
засобiв на суму  4 475 372 тис. грн., що на  376 879 тис. грн. менше нiж на початок звiтного 
перiоду, в т.ч. взятi в оренду  281 449 тис. грн., переданi в оренду 14 185 тис. грн. Основнi засоби, 
що розташованi на основному виробничому майданчику ПАТ "Укртатнафта" розташованi за 
адресою м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3. 
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв ПАТ "Укртатнафта": 
Переробка нафти i виробництво нафтопродуктiв, де використовуються активи ПАТ 
"Укртатнафта", супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Об'єми 
викидiв та плата за цi викиди щороку змiнюється в залежностi вiд кiлькостi переробленої 
сировини.  
На ПАТ "Укртатнафта" реалiзується комплекс природоохоронних заходiв, направлених на захист 
навколишнього середовища.  



Замкнута система водокористування ПАТ "Укртатнафта" дозволяє знизити екологiчний тиск на 
природне середовище та зберегти воднi природнi ресурси регiону. Природоохороннi заходи 
пiдприємства спрямованi на попередженя та очищення забруднених пiдземних вод  в районi 
розташування об'єктiв ПАТ "Укртатнафта" 
Екологiчний податок, сплачений ПАТ "Укртатнафта" у держбюджет по результатах 2018р., 
становить 7329,5 тис. грн. 
У 2018 роцi за iнвестицiйною програмою виконано та заплановано на 2019 рiк ряд ремонтних 
робiт, а також замiна устаткування, яке морально та фiзично застарiло, потребує реконструкцiї та 
ремонту з метою пiдвищення строку експлуатацiї та удосконалення виробничих процесiв. 
Фiнансування робiт здiйснювалось за рахунок коштiв пiдприємства. Виробничi потужностi 
пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь  використання обладнання у 2018 
р. становить 12,7%.  
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
1) вiдсутнiсть реального захисту нацiонального товаровиробника вiд неконкурентних дiй з боку 
iмпортерiв iз сусiднiх країн, що призводить до прогресивно зростаючого iмпорту нафтопродуктiв 
з таких країн та, як наслiдок, зменшення ринкової частки ПАТ на ринку нафтопродуктiв України. 
На даний час ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) та Шебелинський ГПЗ ПАТ 
"Укргазвидобування" залишились останнiми працюючими пiдприємствами, що наповнюють 
ринок України нафтопродуктами якостi  Євро5. 
За останнi роки залежнiсть вiтчизняного ринку нафтопродуктiв вiд ринку нафтопродуктiв, 
вироблених в Росiйськiй Федерацiї та Республiцi Бiлорусь, склала 60-80%. Зростання iмпорту за 
останнi 12 рокiв призвело до повної зупинки всiх iнших українських НПЗ.  
Отже, в iснуючих умовах постiйно зростаючого iмпорту та при вiдсутностi державної пiдтримки 
неможливо виконати стратегiчнi завдання та зменшити залежнiсть вiд постачання енергоресурсiв 
з Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь. 
У зв'язку з цим, ПАТ "Укртатнафта" у листопадi 2018 року повторно звернулось з вiдповiдною 
Заявою до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi стосовно порушення та проведення 
антисубсидицiйного розслiдування щодо iмпорту в Україну окремих продуктiв переробки 
нафтової сировини (бензинiв моторних). Даною Заявою ПАТ пропонує застосувати 
компенсацiйнi заходи шляхом запровадження компенсацiйного мита  щодо iмпорту бензинiв, 
вироблених в Республiцi Бiлорусь.  
2) наявнiсть недосконалостей податкової полiтики України, зокрема через диспропорцiї дiючих 
ставок акцизного податку на бензини, дизельне пальне та скраплений газ, що призвело до 
стимулювання попиту на окремi види пального (газ та дизпаливо) i зростання iмпорту цих 
нафтопродуктiв та зменшення попиту на бензини на паливному ринку країни. Адже, на сьогоднi, 
надмiрне податкове навантаження на бензин i навпаки податковi преференцiї для дизпалива i 
скрапленого газу сформували таку структуру  споживання в Українi, коли не може нормально 
працювати жодний вiтчизняний НПЗ, а внутрiшнiй попит можна задовольнити лише за рахунок 
iмпорту.  
3) недосконалiсть iснуючої системи проведення державних закупiвель нафтової сировини, яка 
пов'язана як з недолiками процедури органiзацiї тендерiв, так i з встановленням критерiїв 
визначення переможцiв торгiв; 
4) обмеженi закупiвлi вiтчизняного ресурсу через неможливiсть участi в аукцiонах з продажу 
нафти сирої та газового конденсату через недосконалий механiзм визначення стартових цiн; 
5) необхiднiсть перегляду механiзму формування цiни на українську нафту; 
6) скорочення видобутку вiтчизняної нафти; 
7) вiдсутнiсть диверсифiкацiї джерел та шляхiв постачання нафти; 
8) недостатнє завантаження виробничих потужностей i погiршення економiчних показникiв, до 
якого призводить домiнування iмпортованих нафтопродуктiв на ринку України; 



9) надмiрне здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 
економiчної конкуренцiї з боку Антимонопольного комiтету України; 
10) фiзичне зношення та технологiчна вiдсталiсть основних фондiв нафтопереробки; 
11) вiдсутнiсть державної пiдтримки проектiв реконструкцiї та модернiзацiї об'єктiв 
нафтопереробної галузi, в тому числi за рахунок державних гарантiй, що дозволило б отримувати 
кредитнi ресурси за найнижчими ставками та полегшити залучення iнвестицiй для  розвитку 
вiтчизняної нафтопереробки; 
12) несприятлива цiнова кон'юнктура на вiтчизняному ринку нафтопродуктiв; 
13) тривала вiдсутнiсть системних комплексних заходiв щодо протидiї нелегальним АЗС з боку 
органiв влади. За оцiнками нафтогазової асоцiацiї України, в 2018 роцi без необхiдних документiв 
працювало близько 1500 АЗС (всього в країнi зареєстровано майже 6500 АЗС). Обсяг реалiзацiї - 
близько 40 тис. тонн на мiсяць, втрати бюджетiв всiх рiвнiв - 10 млрд грн. на рiк; 
14) збiльшення обсягу нелегального виробництва нафтопродуктiв, якому сприяють зростаючi 
цiни, пiдвищенi податки та повна вiдсутнiсть контролю з боку Державної фiскальної служби та 
iнших контролюючих органiв; 
15) використання "сiрих" схем при iмпортi нафтопродуктiв, вiдсутнiсть контролю та лiцензування 
дiяльностi мiнi-НПЗ та операторiв оптового та роздрiбного ринкiв нафтопродуктiв; 
16) активне поширення й використання альтернативних видiв палива (бiоетанол, бiодизель), що 
призводить до  зниження потреби в традицiйних нафтопродуктах; 
17) нестабiльнiсть вартостi валюти; 
18) недостатнiсть фiнансових ресурсiв для впровадження нових сучасних технологiй; 
19) значнi ризики щодо повернення вкладених iнвестицiй i одержання прибутку. 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: 
- вiдсутнiсть компенсацiйних (антисубсидицiйних) мит на ввезення нафтопродуктiв з країн 
Митного Союзу, яка призводить до зростання частки iмпортних нафтопродуктiв на українському 
ринку; 
- вiдсутнiсть забезпечення державного захисту внутрiшнього ринку нафтопродуктiв; 
- непередбачуванiсть дiй влади щодо змiн в законодавствi в довгостроковiй перспективi; 
- нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi; 
- вiдсутнiсть сприятливих умов для збiльшення обсягiв поставки нафти в Україну та 
економiчної привабливостi її переробки; 
- вiдсутнiсть нормативно визначених засад та умов для створення мiнiмальних запасiв 
нафти та нафтопродуктiв з метою пiдвищення рiвня енергетичної безпеки держави, що 
передбачено Концепцiєю створення в Українi мiнiмальних запасiв нафти i нафтопродуктiв на 
перiод до 2020 року, затвердженою Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2009 
року; 
- недосконалiсть податкового законодавства, зокрема значний податковий тиск та 
диспропорцiї дiючих ставок акцизного податку на бензини, дизельне пальне та скраплений газ; 
- вiдсутнiсть стабiльностi податкової полiтики; постiйнi змiни податкового законодавства з 
метою поповнення бюджету на шкоду комплексному пiдходу до розвитку нафтопереробної 
галузi: скасування ввiзного мита на iмпорт нафтопродуктiв у 2005р., зростання ставок акцизного 
збору, змiни порядку нарахування акцизного сбору; 
- вiдсутнiсть диференцiйованих ставок акцизного податку на нафтопродукти, в залежностi 
вiд їх якостi. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Основнi засади фiнансової полiтики ПАТ "Укртатнафта":  
  оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами 



формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань;  
  мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв у розмiрах, необхiдних для фiнансування розвитку 
пiдприємства; 
  залучення зовнiшнiх iнвесторiв; 
  рацiональне використання фiнансових ресурсiв пiдприємства для досягнення 
довгострокових i короткострокових завдань, визначених установчими документами;  
  урахування перспектив розвитку виробничої i комерцiйної дiяльностi, стану 
макроекономiчної кон'юнктури (оподаткування, облiкова ставка банкiвського вiдсотка, тарифи 
внескiв до державних фондiв, норми амортизацiйних вiдрахувань по основних засобах i 
нематерiальних активах та iн.); 
  отримання прибутку в цiлях економiчного зростання;  
  органiзацiя контролю й аналiзу руху грошових коштiв пiдприємства; 
  визначення оптимального розмiру оборотних активiв i джерел їх фiнансування, як 
власних, так i залучених; 
  оптимiзацiя структури та вартостi капiталу, забезпечення фiнансової стiйкостi, дiлової та 
ринкової активностi пiдприємства;  
  забезпечення збалансованостi матерiальних i грошових потокiв та формування фiнансових 
ресурсiв, необхiдних для виконання статутної дiяльностi i погашення всiх боргових зобов'язань 
пiдприємства; 
  виконання фiнансових зобов'язань перед контрагентами, бюджетом, банкiвськими 
установами; 
  пошук резервiв збiльшення доходiв, пiдвищення рентабельностi та платоспроможностi; 
  органiзацiя полiтики управлiння фiнансовими ризиками, її постiйне вдосконалення. 
Фiнансування дiяльностi ПАТ "Укртатнафта" у 2018 роцi вiдбувалось  як за рахунок власних 
коштiв, так i за рахунок залучення кредитних ресурсiв та поворотної фiнансової допомоги.  
Можливi шляхи покращення лiквiдностi i платоспроможностi пiдприємства безпосередньо 
пов'язанi з: 
" забезпеченням державного захисту внутрiшнього ринку нафтопродуктiв; 
" введенням спецiальнiх заходiв щодо iмпорту нафтопродуктiв за рахунок запровадження 
режиму квотування iмпорту в Україну; 
" зменшенням податкового тиску; 
" створенням сприятливих умов для залучення iнвестицiй у модернiзацiю виробничих 
потужностей; 
" створенням прозорих та рiвних умов для всiх учасникiв ринку, вiдсутнiстю 
адмiнiстративних перешкод при здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi та ресурсному 
наповненнi ринку нафтопродуктiв; 
" розвитком прозорих комерцiйних вiдносин на паливному ринку України; 
" вiдсутнiстю зайвого державного регулювання; 
" адаптацiєю до сучасних ринкових умов господарювання.  
Внутрiшнi резерви пiдвищення лiквiдностi пов'язанi з пiдвищенням обсягiв реалiзацiї, 
оптимiзацiєю структури витрат та собiвартостi продукцiї, контролюванням фiнансових планiв, 
проведенням модернiзацiї застарiлого обладнання для покращення ефективностi виробництва, 
оптимiзацiєю структури виробничих потужностей, пiдвищенням ефективностi використання 
основних фондiв пiдприємства, оптимiзацiєю запасiв матерiалiв, незавершеного виробництва та 
готової продукцiї, продовженням роботи з посилення фiнансової дисциплiни, розробкою заходiв, 
що сприяють збiльшенню прибутку, оптимiзацiї структури капiталу пiдприємства, зменшенню 
дебiторської та кредиторської заборгованостi. 
 
 
 
 



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
На кiнець звiтного перiоду ПАТ "Укртатнафта" має дiючi договори, пов'язанi з 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Товариство не веде облiк вартостi укладених, 
але ще не виконаних договорiв (конрактiв) та очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих договорiв, 
тому зазначеною iнформацiєю на кiнець звiтного перiоду не володємо. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
На 2019р. планується продовжити роботи по об'єктах "Iнвестицiйної програми" ПАТ 
"Укртатнафта" та закiнчити перехiднi роботи з 2018р. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік  
ПАТ "Укртатнафта" самостiйно не проводить науково-дослiдних робiт, а спiвпрацює з 
науково-дослiдними iнститутами та науковими органiзацiями.  
Основне спрямування науково-дослiдних робiт у 2018 роцi: участь у розробцi нацiональних 
стандартiв на продукцiю та методи контролювання у вiдповiдностi до європейських, 
мiжнародних i мiждержавних стандартiв, розробка нормативної та технiчної документацiї на 
продукцiю, проведення радiацiйного контролю бiтуму дорожнього. 
В 2017 роцi ПАТ "Укртатнафта" розпочато, а в 2018 роцi продовжено деякi iнновацiйнi заходи 
технологiчних процесiв. Так, у 2018 роцi в технологiчному процесi пiдприємства була повнiстю 
задiяна установка гiдроочищення Г-24 оливного виробництва, яка ранiше простоювала.  Витрати 
в 2018 р. склали 6 681,23 тис.грн. 
Це дозволило розшити вузькi мiсця з переробки гасу та дизельних фракцiй. Внаслiдок змiни 
технологiй на Г-24 оливного виробництва та вивiльнення потужностей на секцiї гiдроочищення 
дизельного палива С-300/2 газокаталiтичного виробництва було змонтовано додатковий реактор. 
В новий та iснуючий реактори встановленi новi внутрiшнi пристрої та завантаженi каталiзатором. 
Пiдприємство збiльшило можливостi з виробництва дизельного палива за рахунок переробки 
легкого каталiтичного газойлю.  Витрати в 2018 р. склали 27 788,2 тис. грн. 
У звiтному перiодi Товариством запроваджена схема дозування компонентiв сировини на 
установку з виробництва бiтуму. Що дозволило отримати стабiльнi якiснi характеристики.  
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнша додаткова суттєва iнформацiя вiдсутня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Інформація про органи управління  
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 
Член Нагладової ради 

Бакулiн Євген Миколайович  
Швидкий Едуард Анатолiйович 

Франчук Валентин Геннадiйович 
Бородiн Костянтин Васильович 
Варакута Iрина Олександрiвна 
Лазорко Олександр Iванович 

Коломойський Iгор Валерiйович  
Боголюбов Геннадiй Борисович  

Глушко Сергiй Миколайович 
Ярославський Олександр Владиленович 

Кiперман Михайло Юрiйович 
 

Правлiння Голова Правлiння 
Перший заступник Голови Правлiння 

Член Правлiння 
Член Правлiння 
Член Правлiння 
Член Правлiння 
Член Правлiння 

Член Правлiння - Головний бухгалтер 

Овчаренко Павло Володимирович 
Плакасов Олексiй Миколайович 

Кошелюк Сергiй Степанович 
Корнеляк Валерiй Володимирович 

Ляпка Руслан Володимирович 
Пiнчук Андрiй Iванович 

Бабiченко Вiктор Володимирович 
Оголяр Олена Леонiдiвна 

 
Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Член Ревiзiйної комiсiї 
Член Ревiзiйної комiсiї 
Член Ревiзiйної комiсiї 

Рубан Наталiя Iванiвна 
Власова Свiтлана Володимирiвна 
Коболєв Андрiй Володимирович 

Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 
Мiцинський Артем Бронiславович 

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада: Голова Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Бакулiн Євген Миколайович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження 1956 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до складу 
Наглядової ради займав посаду Голови Правлiння  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
«Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 



обрання складу Наглядової ради. Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, 
розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): член Наглядової ради ПрАТ "Укргаз-Енерго", Голова 
Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", Голова правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Нафтогаз України». У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта" не вiдбувалось. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням 
про Наглядову раду Товариства. Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, 
щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались.  
 
 
1) Посада: Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Франчук Валентин Геннадiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження: 1972 
5) Освіта: вища  
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до складу 
Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 
член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", перший заступник Голови Правлiння Нацiональної 
акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, щодо непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались.  
 
 
1) Посада: Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Швидкий Едуард Анатолiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження:1971  
5) Освіта: вища  
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до складу 
Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння  



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <Укртатнафта> у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 
член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", заступник Голови Правлiння Нацiональної акiонерної 
компанiї "Нафтогаз України", Директор дочiрнього пiдприємства Нацiональної акцiонерної 
компанiї "Нафтогаз України"- ДК "Газ України", Член Наглядової Ради ПАТ "Одесагаз", Перший 
заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "Газтранзит". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, щодо непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: Член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Бородiн Костянтин Васильович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження: 1974  
5) Освіта: вища  
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
Мiнiстерство палива та енергетики України, 00013741, На момент обрання до складу Наглядової 
ради займав посаду директора Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної 
промисловостi  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <Укртатнафта> у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 
Член Наглядової Ради ВАТ "Черкасигаз", Голова Наглядової Ради ПАТ "Лубнигаз". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 



Посади на iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 
Голова Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (Код ЄДРПОУ 05524713, Полтавська обл., м.Лубни, 
вул. Л.Толстого,87), Член Наглядової ради ПАТ "Черкасигаз" (код ЄДРПОУ 03361402, 
м.Черкаси, вул. Громова, буд. 142) - по 18.04.18р. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Варакута Iрина Олександрiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження: 1978  
5) Освіта: вища  
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
Мiнiстерство палива та енергетики України, 00013741, На момент обрання до складу Наглядової 
ради займала посаду директора Юридичного департаменту  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади протягом 5 рокiв: вiдомостi вiдсутнi. 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, щодо непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Лазорко Олександр Iванович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження: 1972  
5) Освіта: вища  
6) Стаж роботи (років): 0  
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ВАТ "Укртранснафта", 31570412, На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду 
Голови Правлiння  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 



спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <Укртатнафта> у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади за 5 рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Укртранснафта". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, щодо непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Коломойський Iгор Валерiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н  
4) Рік народження: 1963 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ <Укртатнафта> у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 
Наглядової Ради ПАТ КБ "Приватбанк", Член Наглядової Ради ПАТ "Укрнафта". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Боголюбов Геннадiй Борисович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1962 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 
Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта», Голова Наглядової Ради ПАТ КБ "Приватбанк". 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Глушко Сергiй Миколайович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1949 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Попереднi  посади за 5 рокiв: Голова Наглядової ради АТ "Ефект". 
Щодо загального стажу роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Голова 
Наглядової ради АТ "Ефект" - по 10.07.2018р. (Код ЄДРПОУ 00333919, м.Харкiв, вул. 
Георгiївська, буд. 10). 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Ярославський Олександр Владиленович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1959 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради 
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Щодо загального стажу роботи, попереднiх посад за 5 рокiв та посад на iнших пiдприємствах, 
щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кiперман Михайло Юрiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1975 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
14.07.2010, обрано до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради  
Загальними зборами акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються Загальними 
зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку 
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття 
рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 
Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 
Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта», Голова Наглядової Ради ПАТ «Днiпроазот». 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 
вiдбувалось. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, щодо непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй 
формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Овчаренко Павло Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1967 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 29 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ТОВ "Енерготрансiнвестхолдинг", 34880104, Радник Генерального директора з економiчних 
питань. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Загальними зборами акцiонерiв у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення 
повноважень та обрання Голови Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Перший заступник Голови Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Плакасов Олексiй Миколайович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1972 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 28 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ВАТ "Київмiськнафтопродукт", 03483329, Голова Правлiння. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Заступник Голови Правлiння - начальник фiнансово-економiчного управлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Бабiченко Вiктор Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1966 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 35 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
АТ "Укртатнафта", 00152307, Начальник планово-економiчного управлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння - начальник 
фiнансово-економiчного управлiння ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Заступник Голови Правлiння з правових та корпоративних питань 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Корнеляк Валерiй Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1972 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 26 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ТОВ "Лiгал АРТ", 39754138, Заступник директора - старший юрисконсульт. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння з правових та корпоративних 
питань ПАТ "Укртатнафта".  
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Заступник Голови Правлiння з виробництва та капiтального будiвництва 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кошелюк Сергiй Степанович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1959 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 41 



7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ЗАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, Радник Голови Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння з виробництва та капiтального 
будiвництва ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних.  
 
 
1) Посада: Заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Ляпка Руслан Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1971 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 29 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", 34481556, Начальник департаменту фiнансового 
монiторингу та аудиту 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери 
ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Пiнчук Андрiй Iванович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1964 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 36 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", 05400848, Начальник групи органiзацiї руху вiддiлу 
транспортування нафтопродуктiв комерцiйного департаменту. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань ПАТ 
"Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Член Правлiння - Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Оголяр Олена Леонiдiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1970 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 30 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ХК "АвтоКрАЗ", 05808735, Заступник Головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
25.02.2010, обрано Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 
9) Опис 
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" затвердженi трудовi контракти з Головою 
та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох рокiв. 
Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Правлiння 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
 
 
1) Посада: Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Рубан Наталiя Iванiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1959 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано 3 роки *** 
9) Опис 
*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Голова 
Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа членiв Ревiзiйної 
комiсiї на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  



Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Директор Департаменту аудиту ДФС України, 
Член Ревiзiйної комiсiї АТ «Укрексiмбанк». 
Щодо загального стажу роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
Посади на iнших пiдприємствах: Директор Департаменту аудиту ДФС України (04053 м.Київ, 
Львiвська пл., 8,), Член Ревiзiйної комiсiї АТ «Укрексiмбанк» (ЄДРПОУ 00032, м. Київ, вул. 
Антоновича, 127) по 23.04.18р.) . 
 
 
1) Посада: член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Власова Свiтлана Володимирiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 0 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано 3 роки *** 
9) Опис 
*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 
Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Загальними зборами акцiонерiв 
ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень та 
обрання складу Ревiзiйної комiсiї Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням 
про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Попереднi посади за останнi 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, 
розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член Наглядової ради ПАТ <Укрспецтрансгаз>. 
Щодо загального стажу роботи, посади на iнших пiдприємствах, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
 
 
1) Посада: член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Коболєв Андрiй Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1978 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
ТОВ "ЕйВайЕйСекьюрiтiз", Радник генерального директора  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано 3 роки *** 
9) Опис 



*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 
Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки 
визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Попереднi посади за 
останнi 5 рокiв: Голова Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", Голова 
Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" 
Щодо загального стажу роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Голова 
Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" (ЄДРПОУ 20077720, м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 6), Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (ЄДРПОУ 00135390, м. Київ, 
пров. Нестерiвський, буд. 3-5). 
 
 
1) Посада: член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 
4) Рік народження: 1968 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
13.02.2010, обрано 3 роки *** 
9) Опис 
*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 
Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства. Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта". 
Щодо загального стажу роботи, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 
Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" (ЄДРПОУ 00135390, м. Київ, пров. Нестерiвський, буд. 3-5). 
 
 
1) Посада: член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Мiцинський Артем Бронiславович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи: д/н 



4) Рік народження: 0 
5) Освіта: вища 
6) Стаж роботи (років): 0 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
вiдомостi вiдсутнi, вiдомостi вiдсутнi 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.02.2010, обрано 3 роки *** 
9) Опис 
*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 
Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 
кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 
(три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 
продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення 
щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства.  
Щодо загального стажу роботи, посад на iнших пiдприємствах та попереднiх посад за останнi 5 
рокiв, щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались.  
 
 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Акцiонерний банк 
"Девон-кредит" 0021600002148 

42345, Росiя, Республiка 
Татарстан, м. Альмет'євськ, 

вул. Ленiна, 77 
0,035 

Вiдкрите акцiонерне 
товариство 

"Татнефтехiмiнвест-холдiнг" 
д/н 

42006, Росiя, Республiка 
Татарстан, м. Казань, вул. 

Єршова, 29 
0,035 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

- 0 
Усього 0,07 

 
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
-Збiльшення частки ПАТ "Укртатнафта" на ринку нафтопродуктiв України 
Виходячи з аналiзу ринку нафтопродуктiв (бензинiв та дизпалива) основними i майже єдиними 
конкурентами на ринку бензинiв та дизельного палива виробництва ПАТ "Укртатнафта" є 
нафтопродукти бiлоруського та росiйського виробництва. Одним з головних факторiв, який 



впливає на домiнуючу частку iмпортних нафтопродуктiв на українському ринку, залишається 
протекцiонiстська полiтика РФ та Республiки Бiлорусь, направлена на створення преференцiй для 
власних нафтових компанiй i нафтопереробних пiдприємств за рахунок диференцiацiї вивiзних 
мит, податкових преференцiй бiлоруських НПЗ з боку держави, пiльгових цiн на нафтову 
сировину з боку Росiйської Федерацiї.  
Як наслiдок, на ринку утворюється жорстока конкуренцiя саме з продукцiєю виробленої з 
росiйської нафти, спостерiгається тенденцiя до замiщення нафтопродуктiв власного виробництва 
iмпортом, демпiнг ззовнi, що роблять вiтчизняну нафтопереробку менш конкурентоздатною.  
Введення мит на субсидованi поставки бензинiв, вироблених в РБ, сприятиме  вiдновленню 
конкуренцiї на українському ринку нафтопродуктiв та створить умови для розвитку нацiональної 
нафтопереробки.  
Незважаючи на вище наведенi негативнi фактори, ПАТ "Укртатнафта" зберегло обсяги 
виробництва нафтопродуктiв, висококвалiфiкований персонал, диверсифiкувало поставки 
нафтової сировини i перейшло на випуск усiєї продукцiї, що вiдповiдає екологiчному класу 
Євро-5. З метою пiдвищення ефективностi нафтопереробки ПАТ "Укртатнафта" в 2019р. 
продовжує роботи в рамках iнвестицiйної програми. Впровадження сучасних процесiв 
нафтопереробки дозволить значно знизити виробничу собiвартiсть, покращить структуру 
виробленої продукцiї, та в кiнцевому пiдсумку значно покращить фiнансовi результати роботи 
компанiї.  
-Звернення до органiв державної влади країни з метою усунення недосконалостей податкової 
полiтики України, у тому числi, з приводу диспропорцiй, що iснують на паливному ринку 
внаслiдок стимулювання попиту на окремi види пального (газ та дизпаливо).  
Це призвело до зростання iмпорту дизпалива i скрапленого газу та зменшення попиту на бензини. 
Адже, на сьогоднi, надмiрне податкове навантаження на бензин i навпаки податковi преференцiї 
для дизпалива i скрапленого газу сформували таку структуру  споживання в Українi, коли не 
може нормально працювати жодний вiтчизняний НПЗ, а внутрiшнiй попит можна задовольнити 
лише за рахунок iмпорту. Балансування ставок акцизного податку для бензинiв, дизельного 
пального та скрапленого газу дозволить збiльшити надходження до бюджету i збалансувати 
попит. 
- Забезпечення виконання проектiв модернiзацiї та впровадження сучасних технологiй  з метою 
пiдвищення економiчної ефективностi переробки нафтової сировини (збiльшення глибини 
переробки нафти) та, як наслiдок, збiльшення випуску нафтопродуктiв, що вiдповiдають вимогам 
свiтових стандартiв.  
- Забезпечення довгострокових контрактiв на закупiвлю нафтової сировини  з метою 
забезпечення безперебiйного завантаження технологiчних установок ПАТ та збiльшення обсягiв 
виробництва нафтопродуктiв i зростання частки ПАТ на вiтчизняному ринку нафтопродуктiв.  
- Забезпечення гнучкостi технологiчного процесу, високого рiвня розвитку iнформацiйних систем 
управлiння пiдприємством i висококвалiфiкованим персоналом. 
Отже, ПАТ "Укртатнафта" має значний потенцiал розширення своєї присутностi на ринку i, 
вiдповiдно, до додаткового  нарощування обсягiв переробки нафтової сировини, збiльшення 
обсягiв виробництва готової продукцiї. 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
В 2018 р., незважаючи на складну економiчну i полiтичну ситуацiю в Українi, жорстку 
конкуренцiю з боку iмпортерiв, ПАТ "Укртатнафта" продовжило стабiльну роботу i поступовий 
розвиток виробничих процесiв, виконуючи стратегiчне завдання щодо виробництва 
високоякiсної i конкурентоспроможної продукцiї, що вiдповiдає екологiчному класу Євро-5, 
зберегло висококвалiфiкований персонал та диверсифiкувало поставки нафтової сировини.  
Завдяки iнвестицiям було реалiзовано ряд проектiв, що дозволило значно полiпшити виробництво 
та якiсть продукцiї: 



- проведена замiна каталiзаторної системи для гiдроочищення сумiшi дизельного палива та ЛКГ; 
- проведена замiна внутрiшнiх контактних пристроїв та розчинника на установцi каталiтичного 
риформiнгу, що полiпшило якiсть цiльових продуктiв процесу бензольного риформiнгу; 
- розпочалася поступова замiна каталiзаторної системи на нову на установцi паливного 
виробництва, експлуатацiя якої дозволить покращити технiко-економiчнi показники роботи 
установки. 
Вiдповiдно до прийнятих Цiлей ПАТ "Укртатнафта" у сферi якостi на 2018 та 2017 роки виконанi 
технологiчнi заходи та впроваджено у виробництво: бiтум нафтовий 70/100, гази скрапленi марок 
А, В, С, паливо екологiчне класу Євро5, бензини автомобiльнi Євро та палива дизельнi Євро, 
мазут малосiрчистий за вiдповiдними ДСТУ. 
Загалом в 2018 р. проведено ремонт 13 технологiчних установок. 
Для забезпечення високого рiвня вихiдного контролю якостi скрапленого газу, який вiдповiдає 
вимогам  ЕN 589, придбано сучасне лабораторне обладнання вiд виробникiв з Нiмеччини, 
Швейцарiї, Iталiї та iн. 
Вiдбулося розширення сфери акредитацiї випробувального центру ПАТ "Укртатнафта", яке дає 
право паспортизувати бiтум на вiдповiднiсть стандарту ЕN 12591. Таким, Компанiя стала першою 
в Українi, що має право паспортизувати бiтум на вiдповiднiсть вимогам загальноєвропейського 
стандарту ЕN 12591. 
 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
У звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 
паперiв не вiдбувалося.  
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування  
У звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 
паперiв не вiдбувалося.  
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
У звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 
паперiв не вiдбувалося.  
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
ПАТ "Укртатнафта" в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного 
управлiння. На Товариствi власний кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
ПАТ "Укртатнафта" не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, 
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння, тому що Товариство 
не здiйснювало публiчної пропозицiї своїх цiнних паперiв (акцiї не перебувають у реєстрi 
фондової бiржi), Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб . 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 



визначені законодавством вимоги 
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються в своїй дiяльностi ПАТ 
"Укртатнафта", визначенi чинним законодавством та Статутом Товариства.  
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 
оскiльки ПАТ "Укртатнафта" не має власного кодексу корпоративного управлiння та не 
користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
  

Дата проведення  
Кворум зборів 0 
Опис Iнформацiя про Загальнi збори акцiонерiв не надається у зв'язку з тим, що в 2018 роцi 

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Укртатнафта" не проводились, оскiльки Наглядовою 
радою ПАТ "Укртатнафта" не приймалось рiшення щодо скликання загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
 
 



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(зазначити) 

У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались i не проводились. 
Скликанi в 2015 роцi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися у зв'язку з 
вiдсутнiстю кворуму. Основними причинами скликання цих зборiв були: 
"Обрання або припинення повноважень голови та членiв наглядової ради" та 
"Обрання або припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора)" 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
(власником) 10 і більше відсотків простих 
акцій товариства  

Протягом 2017-2018 рокiв Загальнi збори 
акцiонерiв не скликалися i не проводилися. 

Інше (зазначити) Протягом 2017-2018 рокiв Загальнi збори 
акцiонерiв не скликалися i не проводилися. 

 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: Протягом 2017-2018 рокiв Загальнi збори акцiонерiв не скликалися i 
не проводилися. 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: Протягом 2017-2018 рокiв Загальнi збори акцiонерiв не скликалися i не 
проводилися. 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 6 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 



Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради 
комiтетiв не створено 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 
Наглядової ради комiтетiв не створено 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так  Ні 

Бакулiн Євген Миколайович Голова Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Швидкий Едуард Анатолiйович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Франчук Валентин Геннадiйович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Бородiн Костянтин Васильович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Варакута Iрина Олександрiвна Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Лазорко Олександр Iванович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Кiперман Михайло Юрiйович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Коломойський Iгор Валерiйович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Боголюбов Геннадiй Борисович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Глушко Сергiй Миколайович Член Наглядової ради  X 
Опис: д/н 
Ярославський Олександр Владиленович Член Наглядової ради  X 
Опис: Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту ПАТ "Укртатнафта", Наглядова рада Товариства 

є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, 
визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть 
Правлiння. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних 
осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. Кiлькiсний склад Наглядової 
Ради складає  11 (одинадцять) осiб. У випадку спливу цього строку повноваження 
членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового 
складу Загальними зборами. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно 
шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається 
членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 
Наглядової ради. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав 



(причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 
Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 
Рiшення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування 
(опитування). Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. 
Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, 
Головою та членами Правлiння, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, 
керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. На засiданнi 
Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.  
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради 
визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами 
законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Протягом 2018 року засiдання Наглядової ради не проводились. 
 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
Наглядова рада дiє на пiдставi чинного законодавства України, Статуту 
Товариства та Положення про Наглядову раду. Згiдно з роздiлом 4 чинної 
редакцiї Положення про Наглядову раду Товариства: - Член Наглядової 
ради не може одночасно бути членом Правлiння та (або) Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. - Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, 
яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати 
посади в органах управлiння господарських товариств.- Член Наглядової 
ради для виконання своїх обов'язкiв повинен мати належну квалiфiкацiю, 
освiту, досвiд та дiлову репутацiю. 

X  

 
Коли останній раз обирався  новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  X 

Інше (зазначити) iншого немає 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень  
У звiтному перiодi засiдання Наглядової ради не проводились 



 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) iншого немає 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Овчаренко Павло Володимирович 
Плакасов Олексiй Миколайович 
Кошелюк Сергiй Степанович 
 
Корнеляк Валерiй Володимирович 
 
Ляпка Руслан Володимирович 
 
Пiнчук Андрiй Iванович 
Бабiченко Вiктор Володимирович 
 
Оголяр Олена Леонiдiвна 
 

Голова Правлiння  
Перший заступник Голови Правлiння  
Заступник Голови Правлiння з виробництва та 
капiтального будiвництва 
Заступник Голови Правлiння з правових та 
корпоративних питань  
Заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної 
сфери  
Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 
Заступник Голови Правлiння - начальник 
фiнансово-економiчного управлiння  
Головний бухгалтер  
 

Опис Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 
Товариства, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне 
Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.  
Кiлькiсний склад Правлiння становить 8 (вiсiм) осiб, в тому числi Голова Правлiння, 
Перший заступник Голови Правлiння, заступники Голови Правлiння та члени 
Правлiння. За звiтний перiод змiни в структурi виконавчого органу не вiдбувались. 
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi членiв 
Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами 
законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, а також трудовим 
договором, що укладається з Головою та кожним членом Правлiння. Комiтетiв 
Правлiння не створено. Змiн у структурi виконавчого органу за звiтний перiод не 
вiдбувалось. 
Правлiння вирiшує всi питання, що пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 
тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Повноваження, 
що не є виключною компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, 
можуть бути переданi до компетенцiї Правлiння Товариства. У межах своєї компетенцiї 
Правлiння дiє вiд iменi Товариства. 
Згiдно з п. 11.3. Статуту ПАТ "Укртатнафта" засiдання Правлiння проводяться по мiрi 
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.  
Засiдання Правлiння скликаються Головою Правлiння, виконуючим обов'язки Голови 
Правлiння (надалi - Голова Правлiння) самостiйно або на вимогу будь-кого з членiв 
Правлiння. Кожен член Правлiння та/або особа, яка виконує обов'язки заступника 
Голови Правлiння або члена Правлiння має право вимагати проведення засiдання 
Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Засiдання Правлiння веде 



Голова Правлiння, а в разi його вiдсутностi - iнший член Правлiння. Засiдання 
Правлiння є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше 5 (п'яти) членiв 
Правлiння. Кожен член Правлiння має пiд час проведення засiдань Правлiння один 
голос. Усi питання, що вiднесенi до компетенцiї Правлiння, вирiшуються колегiально. 
Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв його членiв, якi присутнi 
на його засiданнi. Питання, що розглядаються на кожному засiданнi Правлiння, 
заносяться до протоколу. Правильнiсть i точнiсть викладення у протоколi питань, 
розглянутих на засiданнi Правлiння, та результати голосування по цих питаннях 
затверджуються пiдписом головуючого на засiдання Правлiння.  
Фактично, протягом 2018 року засiдання Правлiння ПАТ "Укртатнафта" проводились 
щоденно з метою вирiшення питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
Загальний опис питань, що розглядались: затвердження реєстру платежiв, 
затвердження протоколiв робочої iнвентаризацiйної комiсiї та протоколiв Технiчної 
ради, питання щодо придбання обладнання та матерiалiв, укладення договорiв якi 
забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства, перегляд дiючого Прейскуранту 
вiдпускних цiн ПАТ "Укртатнафта", розгляд подекадних звiтiв щодо прийнятих та 
звiльнених працiвникiв, затвердження виробничого плану ПАТ "Укртатнафта та 
платiжного балансу на мiсяць, а також вирiшення iнших питань, що пов'язанi з 
управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним 
законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства.  
В 2018 р. ПАТ "Укртатнафта" незважаючи на складну економiчну i полiтичну ситуацiю 
в Українi, жорстку конкуренцiю з боку iмпортерiв продовжило стабiльну роботу i 
поступовий розвиток виробничих процесiв, виконуючи стратегiчне завдання щодо 
виробництва високоякiсної i конкурентоспроможної продукцiї, що вiдповiдає 
екологiчному класу Євро-5, зберегло висококвалiфiкований персонал та 
диверсифiкувало поставки нафтової сировини. ПАТ "Укртатнафта" продовжує роботи в 
рамках iнвестицiйної програми. Впровадження сучасних процесiв нафтопереробки 
дозволить значно знизити виробничу собiвартiсть, покращить структуру виробленої 
продукцiї, та в кiнцевому пiдсумку значно покращить фiнансовi результати роботи 
компанiї. 
ПАТ "Укртатнафта" має значний потенцiал розширення своєї присутностi на ринку i, 
вiдповiдно, до додаткового  нарощування обсягiв переробки нафтової сировини, 
збiльшення обсягiв виробництва готової продукцiї.  
 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
 
 



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

 

Загальні 
збори 

акціонер
ів 

Наглядова 
рада 

Виконавч
ий орган 

Не 
належить 

до 
компетен

ції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 



Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Положення про Представництво ПАТ "Укртатнафта" в м. Києвi 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

ні так ні ні ні 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні так ні так так так 



документи 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (зазначити) д/н 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів  X 

Інше (зазначити) З метою пiдготовки звiту до Загальних зборiв акцiонерiв 
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ 
з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських 

формувань (для юридичної 
особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського 

чи судового реєстру, 

Розмір 
частки 

акціонера 
(власника) 
(у відсотках 

до 
статутного 
капіталу) 



реєстраційного посвідчення 
місцевого органу влади 
іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи 
(для юридичної особи - 

нерезидента) 
1 Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Нафтогаз України" 

20077720 43,0536 

2 КОРНЕЛIУС ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(KORNELIUS HOLDINGS LTD) 

268165 6,2754 

3 БIСАТО КОНСАЛТIНГ ЛТД 
(BESATO CONSULTING LTD) 

261793 5,2287 

4 ДЕГОЗIЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД 
(DAGOSEL INVESTMENT LTD) 

261790 5,2116 

5 АПСОЛIНС ЛТД(APSOLINS LTD) 268122 6,7596 
6 РЕЛIКС СЕРВIСЕЗ ЛТД (RALIX 

SERVICES LTD) 
262348 7,6715 

7 ЛЕКСТЕРМАЛ ВЕНЧУРЗ ЛТД 
(LEXTERMAL VENTURES LTD) 

268275 5,8421 

8 МЕСОТЕ ЛТД (MESOTE LTD) 268238 7,7246 
 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження  

Дата 
виникнення 
обмеження  

1 481 276 420 1 028 950 Обмеження щодо врахування цiнних 
паперiв при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах емiтента 
накладено згiдно з п. 10. Роздiлу VI 

"Прикiнцевi та перехiднi положення" 
Закону України вiд 06.07.2012р. № 
5178-VI "Про депозитарну систему 

України": "Власник цiнних паперiв, якi 
були дематерiалiзованi, зобов'язанийi 

звернутися до обраної емiтентом 
депозитарної установи та укласти з нею 
договiр про обслуговування рахунка в 
цiнних паперах вiд власного iменi або 

здiйснити переказ прав на цiннi папери 
на свiй рахунок в цiнних паперах, 
вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi. 
У разi якщо власник цiнних паперiв 

протягом одного року з дня набрання 
чинностi цим Законом не уклав з 

обраною емiтентом депозитарною 
установою договору про 

13.10.2014 



обслуговування рахунка в цiнних 
паперах вiд власного iменi або не 

здiйснив переказ належних йому прав на 
цiннi папери на свiй рахунок у цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй 
установi, цiннi папери такого власника 
(якi дають право на участь в органах 

емiтента) не враховуються при 
визначеннi кворуму та при голосуваннi 

в органах емiтента". 
Таким чином, 1028950 шт. акцiй 
Товариства не враховуються при 

визначеннi кворуму та при голосуваннi 
в органах емiтента. 

Скасування таких обмежень 
здiйснюється депозитарною установою 

протягом одного робочого дня пiсля 
укладення власником цiнних паперiв з 
депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунка в цiнних 
паперах. 

 
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Вiдповiдно до  Статуту ПАТ "Укртатнафта" (надалi - Статут) посадовими особами органiв 
Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правлiння Товариства, 
Голова та члени Ревiзiйної комiсiї. 
Вiдповiдно до Статуту Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних 
осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. Кiлькiсний склад Наглядової Ради 
складає  11 (одинадцять) осiб. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової 
ради продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. 
Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається загальними зборами виключно 
шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової 
ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства 
та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який 
час переобрати голову Наглядової ради. 
Обрання членiв Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, прийняття рiшення про 
припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної 
компетенцiї Загальних зборi вакцiонерiв. 
Вiдповiдно до  Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради 
припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в 
разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi 
набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його 
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  
Вiдповiдно до Статуту, рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може 



прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.  
У разi прийняття рiшення загальними зборами Члени Наглядової ради мають право  отримувати 
винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. 
Вiдповiдно до Статуту обрання та припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння 
виконується виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Вiдповiдно до  Статуту 
обрання та припинення (вiдкликання) повноважень членiв Правлiння виконується виключно 
Наглядовою радою. Кiлькiсний склад Правлiння становить 8 (вiсiм) осiб, в тому числi Голова 
Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння, заступники Голови Правлiння та члени 
Правлiння. Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою, простою 
бiльшiстю голосiв обраних членiв Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з 
будь-яких пiдстав прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень будь-якого 
члена Правлiння.  
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi членiв Правлiння (в т.ч. 
умови виплати будь-яких винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi Головi та членам 
Правлiння емiтента в разi їх звiльнення) визначаються Законом України "Про акцiонернi 
товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, а 
також трудовим договором (контрактом), що укладається з зазначеними посадовими особами. 
Вiдповiдно до Статуту, Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають 
цивiльну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження 
Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних 
зборiв. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 5 (п'ять) осiб, у т.ч. Голова Ревiзiйної комiсiї. 
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 
кумулятивного голосування. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства з числа членiв Ревiзiйної комiсiї. 
Вiдповiдно до  Статуту, повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються (т.ч. 
достроково) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 
- члени Наглядової ради; - члени Правлiння; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної 
цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв Товариства.  
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
НАГЛЯДОВА РАДА: 
Члени Наглядової ради мають право (згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядовму раду): 
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його 
дiяльностi, брати участь у засiданнях Правлiння; 
- призначити заступника Голови Наглядової ради, обрати Секретаря Наглядової Ради, 
Корпоративного секретаря або iншу уповноважену особу. 
- створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети, 
- у разi прийняття рiшення Загальними зборами Товариства отримувати справедливу 
винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. 
Г олова Наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження: 
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 
затвердженого Наглядовою радою; 
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 



забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань 
Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради; 
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової 
ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими 
органами та посадовими особами Товариства; 
- готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової 
ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 
- надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв 
Наглядової ради, забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;  
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. 
 
ПРАВЛIННЯ (згiдно зi Статутом та Положенням про Правлiння): 
Члени правлiння мають право: 
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 
виконання своїх функцiй. 
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 
поточної дiяльностi Товариства. 
- дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння 
(виконуючим обов'язки Голови Правлiння). 
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 
засiданнях Правлiння. 
- вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. 
- надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. 
- знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 
додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних 
структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. 
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень 
Правлiння, в т.ч.:  
- вчиняти правочини вiд iменi Товариства; керувати роботою правлiння; органiзовувати 
ведення протоколiв засiдань правлiння; вести вiд iменi Товариства листування; видавати 
довiреностi на здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських установах 
розрахунковi та iншi рахунки Товариства; пiдписувати всi правочини, що укладаються 
Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; 
- видавати та пiдписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання 
всiма працiвниками Товариства; представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й 
iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями; 
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрiшнiми документами 
Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства; приймати на 
роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 
стягнення; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв 
Товариства; 
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав, приймати участь в органах 
управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства 
пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про 
вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. 
Голова правлiння має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами 
Товариства. 
 
Голова та Члени РевiзiйноЇ комiсiЇ мають право (згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 
комiсiю): 



- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  матерiали, 
бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), 
отримувати копiї документiв Товариства; 
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв 
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової ради 
Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб; 
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Зборiв акцiонерiв або Наглядової ради 
Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та 
порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї,  
- отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної 
комiсiї; 
- скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї; 
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї; 
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Зборiв 
акцiонерiв, скликання засiдання Наглядової ради; 
- брати участь з правом дорадчого голосу у Зборах акцiонерiв Товариства, в засiданнях 
Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства. 
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління  
Повiдомлення про iншу iнформацiю, включаючи звiт про управлiння 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає звiт 
про управлiння та Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (але не включає окрему фiнансову 
звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього 
звiту аудитора. 
Наша умовно-позитивна думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу 
iнформацiю, включаючи окремий звiт про управлiння. 
У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi 
суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих суттєвих 
викривлень. Як назначено в роздiлi нашого звiту <Основа для умовно-позитивної думки> ми не 
одержали повного перелiку пов'язаних осiб, отже, у нас не було можливостi отримати достатнi та 
прийнятнi аудиторськi докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї станом на 31 грудня 2018 
року та за 2018 рiк. Ми дiйшли висновку, що iнша iнформацiя може бути суттєво викривлена з тiєї 
ж причини вiдносно до тих же сум або iнших значень як зазначено в роздiлi <Основа для 
умовно-позитивної думки>. 
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у 
окремому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема фiнансова 
звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi. 
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 
окремому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати цього аудиторського 
звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає 
консолiдований звiт про управлiння, Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв та фiнансовi звiти 
у форматi, вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 73 вiд 7 лютого 2013 року, якi 



наведенi як додаткова iнформацiя в кiнцi консолiдованої фiнансової звiтностi (але не включає 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi), якi ми отримали 
до дати випуску цього звiту аудитора. 
Наша умовно-позитивна думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на 
iншу iнформацiю, включаючи консолiдований звiт про управлiння. 
У зв'язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi 
суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або 
нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих 
суттєвих викривлень. Як назначено в роздiлi нашого звiту <Основа для умовно-позитивної 
думки> ми не одержали повного перелiку пов'язаних осiб, отже, у нас не було можливостi 
отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї 
станом на 31 грудня 2018 року та за 2018 рiк. Ми дiйшли висновку, що iнша iнформацiя може бути 
суттєво викривлена з тiєї ж причини вiдносно до тих же сум або iнших значень як зазначено в 
роздiлi <Основа для умовно-позитивної думки>. 
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена у 
консолiдованому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена консолiдована 
фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 
консолiдованому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати цього 
аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 
 
Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг"  (для фінансових установ) 
ПАТ "Укртатнафта" не є фiнансовою установою. 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифікац
ійний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 01001, Україна, Київська обл., 
- р-н, м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 6 

637 743 210 43,0536 637 743 210 0 

КОРНЕЛIУС ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(KORNELIUS HOLDINGS LTD) 

268165 -, Кiпр, Неаполi р-н, Limassol, 
Inariac, 4 

92 955 743 6,2754 92 955 743 0 

БIСАТО КОНСАЛТIНГ ЛТД 
(BESATO CONSULTING LTD) 

261793 3095, Кiпр, Arioc Nicolaoc р-н, 
Limassol, Омiру, 3А 

77 451 125 5,2287 77 451 125 0 

ДЕГОЗIЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД 
(DAGOSEL INVESTMENT 
LTD) 

261790 3032, Кiпр, Зенiа Еленi, Корт А 
р-н, Limassol, Фiлокiпру Стрiт 

77 198 040 5,2116 77 198 040 0 

АПСОЛIНС ЛТД (APSOLINS 
LTD) 

268122 3047, Кiпр, Soudias р-н, 
Limassol, Zakaki, 1 

100 128 874 6,7596 100 128 874 0 

РЕЛIКС СЕРВIСЕЗ ЛТД 
(RALIX SERVICES LTD) 

262348 3048, Кiпр, Cakciro р-н, 
Limassol, Capantanopy, 15 

113 636 175 7,6715 113 636 175 0 

ЛЕКСТЕРМАЛ ВЕНЧУРЗ ЛТД 
(LEXTERMAL VENTURES 
LTD) 

268275 3117, Кiпр, Aria Fila р-н, 
Limassol, Ефтерnic, 5A 

86 537 517 5,8421 86 537 517 0 

МЕСОТЕ ЛТД (MESOTE LTD) 268238 3060, Кiпр, Apostolos Andreas, 
P.C. р-н, Limassol, Lysiou,5 

114 422 934 7,7246 114 422 934 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість 
акцій (шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

- 0 0 0 0 
Усього 1 300 073 618 87,7671 1 300 073 618 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або 
клас акцій 

Кількість 
акцій (шт.) 

Номіналь
на 

вартість 
(грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної 
пропозиції та/або 

допуску до торгів на 
фондовій біржі в 

частині включення 
до біржового реєстру 

Акцiя проста 
бездокумента

рна iменна 

1 481 276 420 0,50 Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй: 
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 
включаючи права на:  
- участь в управлiннi Товариством;  
- отримання дивiдендiв;  
- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цього майна;  
- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на 
загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами 
законодавства, Статутом та внутрiшнiми документами Компанiї. 
Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi 
Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй пропорцiйно частцi належних йому 
простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, 
що додатково розмiщуються товариством, дiє лише в процесi приватного розмiщення акцiй та 
встановлюється законодавством.  
Статутом Товариства також передбаченi права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй, однак 
випуск привiлейованих акцiй Товаиство не здiйснювало. 
Обов'язки акцiонерiв.  
Акцiонери зобов'язанi:  
- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  
-  виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Компанiї;  
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  
- Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України.  

вiдсутнi 

Примітки: 

 
 
 
 
 



XI. 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 

Номіналь
на 

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 
27.07.1998 335/16/1/98 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1601161003 Акція 
проста 

документар
на іменна 

Документарні 
іменні 

0,5 1 481 276 420 740 638 210 100 

Опис 

У зв'язку зi змiною найменування Товариства Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 335/16/1/98 видане 27.07.1998р. Закритому 
акцiонерному товарситву транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" анульоване та 02.03.2010р. видане нове 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 
"Укртатнафта" № 335/16/1/98. 

05.08.2010 626/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000085096 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

0,5 1 481 276 420 740 638 210 100 

Опис 
У зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй ПАТ "Укртатнафта" Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 335/16/1/98, видане 02.03.2010 р., 
анульоване з 05.08.2010р. 
У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" випуск акцiй не здiйснювало. 

 



10. 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 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
05.08.2010 626/1/10 UA4000085096 1 481 276 420 740 638 210 1 480 247 470 1 028 950 0 

Опис: 
Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента накладено згiдно з п. 10. Роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi 
положення" Закону України вiд 06.07.2012р. № 5178-VI "Про депозитарну систему України": "Власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язанийi звернутися до 
обраної емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери 
на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. 
У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 
депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах 
емiтента". 
Таким чином, 1028950 шт. акцiй Товариства не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 
Скасування таких обмежень здiйснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня пiсля укладення власником цiнних паперiв з депозитарною установою 
договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах.  
 

 



 
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, усього 
(тис. грн) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 4 797 992 4 452 304 0 0 4 797 992 4 452 304 
  будівлі та споруди 2 800 666 2 521 136 0 0 2 800 666 2 521 136 
  машини та обладнання 1 887 534 1 771 833 0 0 1 887 534 1 771 833 
  транспортні засоби 14 434 15 198 0 0 14 434 15 198 
  земельні ділянки 687 4 367 0 0 687 4 367 
  інші 94 671 139 770 0 0 94 671 139 770 
2. Невиробничого 
призначення: 54 259 23 068 0 0 54 259 23 068 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 164 120 0 0 164 120 
  земельні ділянки 0 15 0 0 0 15 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 54 095 22 933 0 0 54 095 22 933 
Усього 4 852 251 4 475 372 0 0 4 852 251 4 475 372 

Опис 

Будiвлi та споруди, машини та обладнання облiковуються за справедливою вартiстю, за 
вирахуванням подальшої амортизацiї та зменшення корисностi (якщо є). Цi групи основних 
засобiв переоцiнюються з достатньою регулярнiстю для того, щоб балансова вартiсть iстотно не 
вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.  
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки вiдображаються за кредитом в iнших 
сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. Зменшення 
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого 
активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, 
ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi 
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки основних засобiв, 
показаний у складi капiталу як iншi резерви, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений 
прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або 
списується, або коли пiдприємство продовжує використовувати актив. В останньому випадку 
сума реалiзованої переоцiнки - це рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi 
переоцiненої балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної 
вартостi активу. 
Група iнших основних засобiв облiковується за iсторичної вартiстю за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Iсторична вартiсть 
об'єктiв основних засобiв, якi були придбанi пiсля дати переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ, 
включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi не 
вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 
безпосередньо пов'язанi iз доведенням об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 
необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва  
Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у 
лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає майбутнi економiчнi вигоди, 
пов'язанi з даним активом, а вартiсть активу може бути достовiрно оцiнена. Витрати на дрiбний 
ремонт та повсякденне обслуговування вiдносяться до складу витрат в перiод їх виникнення. 
Вартiсть замiни основних частин або компонентiв об'єктiв основних засобiв капiталiзується, а 
замiнена частина списується. 
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням 
його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку пiдприємство 



отримало б на даний момент вiд реалiзацiї цього активу, пiсля вирахування оцiночних витрат на 
вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi 
цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї. 
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, протягом 
строку експлуатацiї вiдповiдного активу i розраховується iз використанням прямолiнiйного 
методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв): 
Основнi засоби Строк корисного використання, рокiв 
Будiвлi та споруди 5-60 
Машини та обладнання 2-30 
Автомоторнi та iншi транспортнi засоби 2-10 
Iншi основнi засоби 3-11 
 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 686 210 1 043 879 
Статутний капітал (тис.грн) 740 638 740 638 
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 1 331 182 1 331 182 
Опис Розрахунок проводився з дотриманням вимог "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485 з 
урахуванням чинних статей балансу Товариства. 

Висновок  Вiдповiдно до вимог ст. 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв 
акцiонерного товариства пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового 
року має перевищувати суму статутного капiталу. Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть 
чистих активiв нижче суми статутного капiталу Товариства. 
Скоригована вартiсть акцiонерного капiталу мiстить коригування на вплив iнфляцiї у сумi 
590544 тисячi гривень, яке вiдображає вплив гiперiнфляцiї, яка iснувала в Українi вiд дати 
внесення акцiонерного капiталу до 1 сiчня 2001 року. 
 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникне
ння 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
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 897 288 X X 



Фінансова допомога на зворотній основі X 3 609 782 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 7 983 337 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 12 490 407 X X 
Опис За даними власної фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта" за 2018 р. iншi зобов'язання та 

забезпечення складають 7 983 337 тис. грн., а саме: 
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 5 720 355 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 6 187 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 29 206 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 809 911 тис. грн. 
- поточнi забезпечення - 353 828 тис. грн. 
- iншi поточнi зобов'язання - 63 850 тис. грн. 

 



4. 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 Бензин А-92 Євро5-Е5 340755,906 7230349,1 19,1 337780,928 7176133,7 18,5 
2 Бензин А-95 Євро5-Е5 249219,590 5582950,2 14,8 243027,415 5461804,7 14,1 
3 Мазут 244675,900 2542274,4 6,7 227215,596 2384878,2 6,2 
4 Паливо диз. ДП-Л-Євро5-В0 336224,479 7357858,4 19,5 402732,289 8323496,9 21,5 
5 Паливо диз. ДП-З-Євро5-В0 174742.411 3821082,1 10,1 172217,632 3749820,9 9,7 
6 Паливо РТ 224387,629 5199605 13,8 224119,350 5176559,8 13,4 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Сировина та матерiали 92,9 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 24101605 
Місцезнаходження 02094, Україна, Київська обл., 

Днiпровський р-н р-н, м. Київ, вул. 
Кракiвська, буд. 15/17, лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

серiя АЕ № 263248 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 
Міжміський код та телефон (044) 296-05-40 
Факс 296-05-14 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 
Опис Особа надає депозитарнi послуги 

депозитарної установи. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Нижнiй Вал, 17/8. 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Правила ЦДУ 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон  (044) 591-04-00, 591-04-40 
Факс  482-52-14 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 
Опис Особа надає депозитарнi послуги. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 

(АУДИТ)" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21603903 
Місцезнаходження 01032, Україна, Київська обл., м. Київ,  

вул. Жилянська, буд. 75 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Свiдоцтво № 0152 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
Міжміський код та телефон +380 (44) 354-04-04 
Факс +380 (44) 354-07-90 
Вид діяльності за КВЕД-2010:69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування 
Опис Аудит окремої фiнансової звiтностi,  аудит консолiдованої 

фiнансової звiтностi за рiк. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "Мега-Полiс" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30860173 
Місцезнаходження 03049, Україна, м. Київ, вул. 

Богданiвська, буд. 24, офiс 23 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Лiцензiя № АГ№569170 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2010 
Міжміський код та телефон (044) 290-96-09 
Факс (044) 290-96-09 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис - обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська 
дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та 
санiтарно-епiдемiологiчного характеру; 
- обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних 
вантажiв; 
- обов'язкове страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Нотiнгем" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37815572 
Місцезнаходження 01011, Україна, м. Київ, вул. 

Гусовського, буд. 11/11 оф 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Сертифiкат № 379/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2017 
Міжміський код та телефон  (044) 569-19-62 
Факс (044) 569-19-63 
Вид діяльності Оцiнка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомостi), у тому числi земельних 

дiлянок та майнових прав на них, оцiнка машин та обладнання та iнш. 
Опис Експертно-оцiночнi послуги по визначенню справедливої вартостi основних засобiв 

ПАТ "Укртатнафта" станом на 31.12.2017 



 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Мiжнародна 
юридична фiрма "IНТЕГРIТЕС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38419607 
Місцезнаходження 01015, Україна, м. Київ, вул. 

Добровольчих батальйонiв, 1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044)391-38-53 
Факс - 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права; Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i 

пов'язана з ними дiяльнiсть; Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; 
консультування з питань оподаткування;Консультування з питань комерцiйної 
дiяльностi 

Опис Представництво iнтересiв ПАТ "Укртатнафта" у справах з АМКУ, що включатиме 
розроблення правової позицiї для суду, забезпечення проведення експертизи, 
супроводження оскарження рiшення в судi (перша та апеляцiйна iнстанцiя); юридичнi 
консультацiї i поради з корпоративного, банкiвського та фiнансового права, 
трудового, податкового, митного та загального господарського права, законодавства 
про нерухомiсть, економiчну конкуренцiю, а також iншого законодавства України на 
вимогу Замовника; представництво Замовника у будь-яких судових, арбiтражних чи 
третейських спорах. 
Юридичнi послуги стосовно представлення iнтересiв перед Мiнiстерством 
економiчного розвитку i торгiвлi України та Мiжвiдомчою комiсiєю з мiжнародної 
торгiвлi щодо порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо 
iмпорту в Україну окремих продуктiв переробки нафтової сировини (бензинiв 
моторних та важких дистилятiв (дизельного палива)) з метою встановлення фактiв 
демпiнгу та шкоди.  
 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНIЯ "ТЕЗIС" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 33248467 
Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Днiпро, вул. Челюскiна, буд. 8 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 
Міжміський код та телефон +38(098) 806-31-29 
Факс - 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 
Опис За завданнями Замовника (ПАТ <Укртатнафта>) надає послуги, зокрема: 

Консультацiї з питань українського законодавства та мiжнародного права. 



Адвокатську допомогу. Розробку та правову експертизу проектiв договорiв за участю 
Замовника. 
Участь в переговорах з контрагентами Замовника з метою захисту його iнтересiв. 
Представництво iнтересiв Замовника в судах, iнших органах державної влади 
України, арбiтражах, третейських судах.  
 

 
XV. Відомості про аудиторський звіт 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС 

(АУДИТ)" 
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

21603903 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

0152 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ № 334/4, дата: 01.12.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - 
із застереженням; 03 - негативна; 04 - 
відмова від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний 
параграф (за наявності) 

Суттєва невизначенiсть, пов'язана з подальшою 
безперервною дiяльнiстю: 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 7 у окремiй фiнансовiй 
звiтностi, в якiй описано, що на 31 грудня 2018 року поточнi 
зобов'язання Компанiї перевищили її поточнi активи на 3 
159 383 тисяч гривень та Компанiя отримала негативний 
грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi в сумi 1 464 303 
тисяч гривень та чистi 
збитки в сумi 350 625 тисяч гривень в 2018 роцi. Як 
зазначено в Примiтцi 7, цi обставини разом з iншими 
питаннями, наведеними у Примiтцi 7, свiдчать про наявнiсть 
суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви 
у спроможностi Компанiї продовжувати безперервну 
дiяльнiсть. Ми не вносимо 
застережень до нашої умовно-позитивної думки щодо цього 
питання. 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 8 у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi, в якiй описано, що на 31 грудня 2018 
року поточнi зобов'язання Групи перевищили її поточнi 
активи на 3 212 755 тисяч гривень та Група отримала 
негативний грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi в сумi 
1 435 510 тисяч гривень та чистi збитки в сумi 321075 тисяч 



гривень в 2018 роцi. Як зазначено в Примiтцi 8, цi обставини 
разом з iншими питаннями, наведеними у Примiтцi 8, 
свiдчать про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може 
викликати значнi сумнiви у спроможностi Групи 
продовжувати безперервну дiяльнiсть. Ми не вносимо 
застережень до нашої умовно-позитивної думки щодо цього 
питання. 

9 Номер та дата договору на проведення 
аудиту 

номер: 2671/10/2104, дата: 15.09.2016 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 30.09.2018, дата 
закінчення: 21.10.2019 

11 Дата аудиторського звіту 21.10.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
3 273 334,55 

13 Текст аудиторського звіту  
Окрема рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк та Аудиторський звiт 
незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту окремої фiнансової звiтностi емiтента 
за 2018 рiк, розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Товариства за посиланням 
https://www.ukrtatnafta.com/investors.php    
Розмiр файлу 1814506 байт 
Контрольна сума файлу EFE0C164 
 
Консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк та Аудиторський звiт 
незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 
емiтента за 2018 рiк, розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Товариства за посиланням 
https://www.ukrtatnafta.com/investors.php   
Розмiр файлу 1984414 байт 
Контрольна сума файлу 04DE932A 
 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "Укртатнафта" за 2018 рiк, пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 
емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої 
фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i 
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з 
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 
дiяльностi. 
 

https://www.ukrtatnafta.com/investors.php
https://www.ukrtatnafta.com/investors.php

