Титульний аркуш
29.01.2020
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 109-02
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Юркевич I.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152230
4. Місцезнаходження: 78405, Iвано-Франкiвська обл., м. Надвiрна, Майданська, б. 5
5. Міжміський код, телефон та факс: (0342) 501837, (0342) 501844
6. Адреса електронної пошти: danylyuk.T@nnpz.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://nnpz.com.ua/
index.php/publichna
-informaciya/zvitnis
t-emitenta/ze-2019-r
ik/101-pr-inf-em-4k
v-2019

29.01.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X

X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
П. 1.Вiдповiдно до IBAN рахунок UA823365030000026000300013448 в АТ "Ощадбанк",
м.Надвiрна МФО 336503
П. 4. У 4 кварталi 2019 р. iнформацiя не розкривається на пiдставi п. 3. глави 3 роздiлу II
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826
П. 4.2., п. 4.3. Iнформацiя, зазначена в даних пунктах не надається, тому що у звiтному перiодi
емiтент не здiйснював виробництво власної продукцiї та її реалiзацiю.
П. 5.2., п. 5.3., п. 5.4. Iнформацiя, зазначена в даних пунктах не надається, тому що емiтент не
випускав облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери.
П. 7. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
П. 8., п. 9. Iнформацiя, зазначена в даних пунктах не надається, тому що у звiтному перiодi
емiтент не вчиняв такi правочини.
П.10. Iнформацiя про 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 та iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими
обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що у звiтному перiодi у
емiтента вiдсутнi будь-якi обмеження щодо цiнних паперiв. Надається iнформацiя про
загальну кiлькiсть голосуючих акцiй.
П. 11. - п. 19. Iнформацiя, зазначена в даних пунктах, не надається, тому що у звiтному перiодi
вiдсутнi такi подiї.
П. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) не надається, тому що у звiтному перiодi емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечувалося б об'єктами нерухомостi.
П. 21.- п. 23. У 4 кварталi 2019 р. iнформацiя не розкривається на пiдставi п. 3. глави 3
роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ"
2. Дата проведення державної реєстрації
22.03.1994
3. Територія (область)
Iвано-Франкiвська обл.
4. Статутний капітал (грн)
3280252
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
26
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
544
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
19.20 - виробництво продуктiв нафтоперероблення
46.71 - оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
47.30 - роздрiбна торгiвля пальним
9. Органи управління підприємства
У вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом товариства органами
управлiння товариства є: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган товариства. Загальнi збори
акцiонерiв проводяться у порядку визначеному законодавством України, Статутом товариства,
Положенням про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 2.
Наглядова рада - орган товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв у перiод мiж
проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть
виконавчого органу товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством
України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ". 3. Правлiння - виконавчий орган товариства, який здiйснює керiвництво його
поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах товариства у порядку визначеному
законодавством України, Статутом товариства та Положенням про Правлiння ПАТ
"НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ". 4. Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному
законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ
"НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ".
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Державний комiтет України по нафтi i
газу (лiквiдований). У звiтному перiодi Фонд державного майна України

01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, б.18/9

00032945

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті

ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
336503
3) поточний рахунок
26000300013448
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
ТВБВ №10008/0118 м.Надвiрна АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
336503
6) поточний рахунок
26008302013448

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
1
2
3
4
5
На право провадження
Лiцензiйний 12.02.2019
Нацiональна комiсiя, що
господарської дiяльностi з
реєстр
здiйснює державне
постачання природного газу
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Провадження господарської
серiя АД
06.07.2012
Iнспекцiя державного
дiяльностi, пов'язаної iз
№072082
архiтектурно-будiвельного
створенням об'єктiв архiтектури
контролю у Львiвськiй областi
Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Операцiї у сферi поводження з
серiя АЕ
29.05.2014
Мiнiстерство екологiї та
небезпечними вiдходами
№288620
природних ресурсiв України
(збирання, зберiгання)
Лiцензiю було видано iз строком дiї з 25.04.2014 р.
Опис
Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Дiяльнiсть з придбання;
Лiцензiйний 23.02.2017 Державна служба України з 23.02.2022
зберiгання; використання
реєстр
лiкарських засобiв та
прекурсорiв (списку 2 таблицi
контролю за наркотиками
IV) Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
На право провадження
№ОВ 030005 03.09.2008 Захiдна державна iнспекцiя з 03.09.2022
дiяльностi з використання
ядерної та радiацiйної безпеки
джерел iонiзуючого
Держатомрегулювання
випромiнювання
України
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
На право зберiгання пального 0909041420190 01.07.2019 Головне управлiння ДФС в 01.07.2024
0006
Iвано-Франкiвськiй областi
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
На право роздрiбної торгiвлi 0909031420190 01.07.2019 Головне управлiння ДФС в 01.07.2024
пальним
0136
Iвано-Франкiвськiй областi
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
На право оптової торгiвлi
9906142019006 01.07.2019 Державна фiскальна служба 01.07.2024
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

пальним, за вiдсутностi мiсць
30
України
оптової торгiвлi
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
На право оптової торгiвлi
9905142019002 12.07.2019 Державна фiскальна служба 12.07.2024
пальним, за наявностi мiсць
07
України
оптової торгiвлi
Опис
В разi наявностi потреби, термiн дiї лiцензiї буде продовжено.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юркевич Iгор Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
36
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Перший заступник Голови Правлiння,
комерцiйний директор.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" Головою Правлiння
строком на 5 р. з 16.02.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.02.2017 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада
Член Правлiння (Перший заступник Голови Правлiння, головний iнженер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дутчак Василь Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1948
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
52
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Перший заступник Голови Правлiння,
головний iнженер, член Правлiння.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з
06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1. Посада
Член Правлiння (Заступник Голови Правлiння з технiчних питань)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарук Роман Дмитрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1941
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
56
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Заступник Голови Правлiння,
технiчний директор.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з
06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Правлiння (Головний юрисконсульт)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузюк Iван Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Головний юрисконсульт-начальник
юридично-договiрного вiддiлу.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння
строком на 5 р. з 01.07.2016 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.06.2016 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Правлiння (Головний бухгалтер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльчишин Iгор Юрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища

6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Начальник фiнансового вiддiлу.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з
06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Правлiння (Начальник управлiння маркетингу та логiстики)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Валерiй Павлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
27
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Начальник управлiння забезпечення
виробництвом.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння з
06.04.2016 р. по 05.04.2021 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 06.04.2016 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Правлiння (Директор комерцiйний)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шулiм Олександр Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
34
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", 00152230, Комерцiйний директор.
8. Опис
Обраний Наглядовою радою ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" членом Правлiння
строком на 5 р. з 12.06.2017 р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 12.06.2017 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гура Юлiя Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1982
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
14
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комерцiйний банк, немає даних, Спецiалiст
8. Опис
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Обрана Головою Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 17.04.2018 р. (протокол
засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 17.04.2018 р.). Змiн за звiтний перiод не було. Немає непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коляденко Наталiя Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ТЕХСЕРВIСМОНТАЖ", немає даних, Директор
8. Опис
Обрана членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жученя Дмитро Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1980
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "АРЛАН", немає даних, Директор.

8. Опис
Обраний членом Ревiзiйної комiсiї товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 5 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Змiн за
звiтний перiод не було. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шкапрова Наталiя Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "РУШ", немає даних, Адмiнiстратор.
8. Опис
Обрана членом Наглядової ради товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.).
Обрана Головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 17.04.2018 р. (протокол
засiдання Наглядової ради вiд 17.04.2018 р.). Є представником акцiонера ROMANNOR
INVESTMENTS LTD. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до постанови Захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 14.03.2019 р. у справi
№909/637/18, судом визнано недiйсним рiшення Загальних зборiв ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом вiд 17.04.2018 р., про "Обрання членiв наглядової
ради" (питання 14 п. 14.1.).
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моторiн Владислав Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1982
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комерцiйний банк, немає даних, Юрисконсульт.
8. Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Є
представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до постанови Захiдного апеляцiйного господарського

суду вiд 14.03.2019 р. у справi №909/637/18, судом визнано недiйсним рiшення Загальних зборiв
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом вiд 17.04.2018 р., про
"Обрання членiв наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколенко Геннадiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанiя РЕЄСТР ПЛЮС", немає даних, Фахiвець
8. Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Є
представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до постанови Захiдного апеляцiйного господарського
суду вiд 14.03.2019 р. у справi №909/637/18, судом визнано недiйсним рiшення Загальних зборiв
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом вiд 17.04.2018 р., про
"Обрання членiв наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пугач Юрiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1960
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
32
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ВIКОР М", немає даних, Директор
8. Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Є
представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до постанови Захiдного апеляцiйного господарського
суду вiд 14.03.2019 р. у справi №909/637/18, судом визнано недiйсним рiшення Загальних зборiв
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом вiд 17.04.2018 р., про
"Обрання членiв наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).
1. Посада

Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацiпура Андрiй Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1982
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП "ДНIПРОКОСМОС", немає даних, Керiвник групи.
8. Опис
Обраний членом Наглядової ради товариства Загальними зборами ПАТ "НАФТОХIМIК
ПРИКАРПАТТЯ" строком на 3 р. (протокол Загальних зборiв №1/2018 вiд 17.04.2018 р.). Є
представником акцiонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до постанови Захiдного апеляцiйного господарського
суду вiд 14.03.2019 р. у справi №909/637/18, судом визнано недiйсним рiшення Загальних зборiв
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом вiд 17.04.2018 р., про
"Обрання членiв наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
10.06.2011 39/09/1/11

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Iвано-Франкiвське
UA4000135578
Акція
Бездокумента
0,25
13121008
3280252
100
територiальне
проста
рні іменні
управлiння Державної
бездокумент
комiсiї з цiнних
арна іменна
паперiв та фондового
ринку
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї товариства не включенi до бiржового реєстру фондової
бiржi. Додаткова емiсiя не проводилась.

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
25653832
4. Місцезнаходження
78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. Майданська, б. 5
5. Опис
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС", частка товариства: 40,10 %. Розмiр
внеску до статутного фонду 4297560.44 грн. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним
законодавством України i Статутом ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС". Основним видом дiяльностi ТОВ ТВФ "НАФТОТРАНССЕРВIС" є
вантажний автомобiльний транспорт (код КВЕД 49.41).
1. Найменування
ТОВ "НАФТОХIМТОРГ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
30452212
4. Місцезнаходження
78400, Iвано-Франкiвська обл., Надвiрнянський район, м. Надвiрна, вул. П. Мирного, б. 4
5. Опис
ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" є спiвзасновником ТОВ "НАФТОХIМТОРГ", частка товариства: 99,89 %. Розмiр внеску до
статутного фонду: 915559.68 грн. ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" має всi права учасника, передбаченi чинним законодавством
України i Статутом ТОВ "НАФТОХIМТОРГ". Основним видом дiяльностi ТОВ "НАФТОХIМТОРГ" є надання в оренду й експлуатацiю
власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

XII. 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 / 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
1. 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
Дата випуску
1
10.06.2011

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
2
Iвано-Франкiвське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Вид цінних паперів
3
Акція проста
бездокументарна
іменна

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування
органу, що наклав
обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

4
UA4000135578

5
-

6
Вiдсутнi будь-якi обмеження

7
-

2. 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
реєст
рації
випус
ку
1
10.06.
2011
Опис:

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.)

2
39/09/1/11

3
UA4000135578

4
13 121 008

5
3 280 252

6
12 934 382

7
0

Вiдсутнi будь-якi обмеження щодо голосуючих акцiй

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

ХV. Проміжний звіт керівництва
Впродовж третього кварталу 2019 р. не вiдбулося важливих подiї, якi б вплинули на промiжну
фiнансову звiтнiсть товариства.
Ризики
Загальний огляд
Свою дiяльнiсть пiдприємство здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в Українi в
значнiй мiрi визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися
нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi
фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї
нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Кабiнет Мiнiстрiв України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи,
спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та
управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити
умови для вiдновлення економiки в Українi.
Слабкiсть нацiональної валюти в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках,
негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, нестабiльнiсть на традицiйних експортних ринках країни i
високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в
Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних
донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.
Керiвництво товариства не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку
вцiлому, а також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан пiдприємства в
майбутньому. Керiвництво вважає, що ним здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки
стабiльної дiяльностi та розвитку пiдприємства.

Операцiйнi ризики
Збiльшення витрат на вхiднi ресурси
Операцiйнi витрати пiдприємства можуть збiльшитися i негативно вплинути на фiнансовi
показники. Ризик збiльшення операцiйних витрат в основному пов'язаний з можливим
зростанням цiн на закупiвлю природного газу та iнших матерiальних цiнностей для операцiйної
дiяльностi пiдприємства.
Кредитнi ризики
Кредитнi ризики пов'язанi з складним доступом до кредитних коштiв та високою вiдсотковою
ставкою, що призводить до не можливостi залучити кредитнi кошти, необхiднiсть яких може
виникнути в разi iнвестування в основнi виробничi фонди.
Ризик дефiциту основного персоналу
Вiдсутнiсть висококвалiфiкованого виробничого персоналу може загрожувати загальнiй
ефективностi роботи пiдприємства.

Ризик iнцидентiв у сферi кiбербезпеки
Корпоративна iнформацiйна система пiдприємства може бути пошкоджена вiрусною атакою або
зовнiшнiм втручанням.
Операцiї пiдприємства значною мiрою залежать вiд корпоративної IТ-системи у всiх аспектах.
Пiдприємство зазнавало атаки на кiбербезпеку, якi не мали суттєвого впливу на наш бiзнес. Для
запобiгання та пом'якшення цього ризику було здiйснено низку заходiв. Iнфраструктура мережi
була покращена з метою зменшення ризику несанкцiонованого зовнiшнього втручання.
Реконструйовано процес резервного копiювання для забезпечення максимально можливої
безпеки корпоративних бiзнес-даних.
Податковi ризики
Операцiї товариства та його фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в
Українi, в тому числi у зв"язку iз впровадженням iснуючих та прийняттям нових
нормативно-правових актiв у податковiй сферi.
Фiнансовi ризики
Iснує ризик неможливостi своєчасно виконати фiнансовi зобов'язання пiдприємства. Для
мiнiмiзацiї такого ризику пiдприємство пiдтримує ефективнi бюджетнi процеси та процеси
управлiння грошовими коштами, щоб забезпечити наявнiсть адекватних коштiв для задоволення
бiзнес-вимог.

Голова Правлiння

_________________I.О. Юркевич

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Голова Правлiння ПАТ "НАФТОХIМIК ПРИКАРПАТТЯ" - Юркевич I.О. пiдтверджує, що на
скiльки це йому вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв
бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i про те, що промiжний звiт керiвництва
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi
40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Голова Правлiння

____________ I.О. Юркевич

