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Добрий день, Veretilnik! Вийти

Ми робимо
інформацію доступною
Агентство

Новини

Бази даних

Послуги

Web-сайти

Підтримка

Заявки на публікацію

Введіть ЄДРПОУ

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
1)Посада

Голова Правлiння ПАТ "Укрнафта"

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

Марк Роллiнс (Mark Rollins)

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1964

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

27

7)Найменування підприємства та
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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попередня посада, яку займав**
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Старший вiце-президент (напрямок розвiдка та видобування) BG Group, UK.

8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 5 рокiв

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний Головою Правлiння ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. Голова Правлiння виконує обов’язки, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства,
вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про
9)Опис

Правлiння ВАТ "Укрнафта" та укладеного трудового договору (конракту), умови якого є конфiденцiйною
iнформацiєю. Попередня посада: Старший вiце-президент BG Group, UK. Загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.

1)Посада

Член Правлiння, Головний фiнансовий директор ПАТ "Укрнафта"

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

Євець Iрина Володимирiвна

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

22

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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26.11.2015 року було обрано членом Правлiння, Головним фiнансовим директором ПАТ "Укрнафта" згiдно з
рiшенням Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно до законодавства України та Статуту
9)Опис

Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про Правлiння ВАТ "Укрнафта" та укладеного трудового
договору (контракту), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю. Попередня посада: фiнансовий директор
ПрАТ "МТС УКРАЇНА". Загальний стаж роботи - 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Правлiння, Виконавч. Вiце - Президент з питань корпоративної стратегiї та роз-ку ПАТ "Укрнафта"

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

Джонатан Барнетт Альберт Поппер (Jonathan Вarnett Albert Popper)

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1954

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

41

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Вiце-Президент PETROFAC INTEGRATED ENERGY SERVICES, Лондон, Велика Британiя.

26.11.2015, 5 рокiв

26.11.2015 року було обрано членом Правлiння, Виконавчим Вiце - Президентом з питань корпоративної
стратегiї та розвитку ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки
вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про
9)Опис
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9)Опис

Правлiння ВАТ Укрнафта та укладеного трудового договору (контракту), умови якого є конфiденцiйною
iнформацiєю. Попередня посада: Вiце-Президент (розвиток бiзнесу) THE ENERGY CONTRACT COMPANY,
Лондон, Велика Британiя. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Правлiння, Виконавчий Вiце - Президент з соцiального та екологiчного розвитку ПАТ «Укрнафта»

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

Радченко Геннадiй Юрiйович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1957

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

39

7)Найменування підприємства та

Директор з корпоративних питань в Українi та Молдовi NESTLE, член Ради директорiв NESTLE в Українi та

попередня посада, яку займав**

Молдовi / член Наглядової ради NESTLE Україна.

8)дата набуття повноважень та термін, на

04.02.2016, 5 рокiв

який обрано (призначено)

04.02.2016 року було обрано членом Правлiння, Виконавчим Вiце - Президентом з соцiального та екологiчного
розвитку ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно
до законодавства України та Статуту Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про Правлiння ВАТ
9)Опис

"Укрнафта" та укладеного трудового договору (контракту), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Попередня посада: директор з корпоративних питань в Українi та Молдовi NESTLE, член Ради директорiв
NESTLE в Українi та Молдовi / член Наглядової ради NESTLE Україна. Загальний стаж роботи - 39 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
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паспортних даних.

1)Посада

член Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань технологiй та послуг ПАТ "Укрнафта"

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

Уоллi Роберт (Whally Robert)

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1960

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

35

7)Найменування підприємства та

приватна проектна дiяльнiсть, Великобританiя

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

04.02.2016, 5 рокiв

який обрано (призначено)

04.02.2016 року було обрано членом Правлiння, Виконавчим Вiце - Президентом з питань технологiй та послуг
ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно до
законодавства України та Статуту Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про Правлiння ВАТ
9)Опис

"Укрнафта" та укладеного трудового договору (контракту), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Попередня посада - приватна проектна дiяльнiсть, Великобританiя. Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
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1)Посада

член Правлiння, Виконавчий Вiце-Президент з питань видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта"

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

Калугiн Маврiкiй Анiсiмович (Kalugin Mavriky Anisimovich)

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1973

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Операцiйний директор PETROFAC PS&FS S.R.L. Бухарест, Румунiя.

8)дата набуття повноважень та термін, на

04.02.2016, 5 рокiв

який обрано (призначено)

04.02.2016 року було обрано членом Правлiння, Виконавчим Вiце - Президентом з питань видобутку та
переробки ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради. Виконує функцiональнi обов’язки вiдповiдно
до законодавства України та Статуту Товариства. Винагороду отримує згiдно Положення про Правлiння ВАТ
9)Опис

"Укрнафта" та укладеного трудового договору (контракту), умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Попередня посада - операцiйний директор PETROFAC PS&FS S.R.L. Бухарест, Румунiя. Загальний стаж роботи
- 20 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

Директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi - Головний бухгалтер ПАТ «Укрнафта»

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

24

7)Найменування підприємства та

Заступник Головного бухгалтера ПАТ «Укрнафта»

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

21.11.2016, згiдно з чинним законодавством

який обрано (призначено)
Функцiональнi
9)Опис

обов’язки

передбаченi

чинним

законодавством

України

та

органiзацiйно-розпорядчими

документами Товариства. Заробiтна плата вiдповiдно до штатного розпису (конфiденцiйна). Загальний стаж
роботи - 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коболєв Андрiй Володимирович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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4)Рік народження**

1978

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 3 роки

22.07.2015 року був обраний на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Голова Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв Голови Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна
посада - Голова Правлiння ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Перелома Сергiй Вiталiйович
Перело

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

0

н/д

22.07.2015, 3 роки

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Кiперман Михайло Юрiйович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1970

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
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8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коновець Сергiй Олександрович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1974

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 3 роки

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- Заступник Голови Правлiння ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Теклюк Ярослав Володимирович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 3 роки

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- працевлаштований в ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
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1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Загнiтко Полiна Михайлiвна

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1977

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 3 роки

22.07.2015 року була обрана на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- працевлаштована в ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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особи або повне найменування

Столяр Петро Дмитрович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1966

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Коломойський Iгор Валерiйович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер дата видачі орган який видав)*

https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1963

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Боголюбов Геннадiй Борисович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Палиця Iгор Петрович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 3 роки

який обрано (призначено)

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта"

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

Урiел Цвi Лейбер (Uriel Tzvi Laber)

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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22.07.2015 року був обраний на посаду члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Член Наглядової ради виконує свої обов’язки вiдповiдно до
9)Опис

законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та iнших внутрiшнiх нормативних
актiв Товариства. Виконання обов’язкiв члена Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" є безоплатним. Поточна посада
- н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1)Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Свiрiн Вадим Володимирович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1973

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 5 рокiв

22.07.2015 року був обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Виконує свої обов’язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
9)Опис

комiсiю. Протягом звiтного перiоду винагорода Головi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" не виплачувалась.
Поточна посада - працевлаштований в ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720) Непогашеної судимостi за
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Поточна посада працевлаштований в ПАТ НАК Нафтогаз України (код 20077720). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Рубiс Сергiй Миколайович

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1975

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 5 рокiв

22.07.2015 року був обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Виконує свої обов’язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
9)Опис

комiсiю. Протягом звiтного перiоду винагорода члену Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" не виплачувалась.
Поточна посада - працевлаштований в ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код 20077720). Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Дубенко Нiла Василiвна

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

н/д

22.07.2015, 5 рокiв

22.07.2015 року була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Виконує свої обов’язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
9)Опис

комiсiю. Протягом звiтного перiоду винагорода члену Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" не виплачувалась.
Поточна посада - Директор Департаменту внутрiшнього аудиту Мiнiстерства енергетики та вугiльної
промисловостi України станом на серпень мiсяць 2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Андрiяшина Ольга Вiкторiвна

юридичної особи

https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

н/дн/д н/д

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 5 рокiв

який обрано (призначено)

22.07.2015 року була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Виконує свої обов’язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
9)Опис

комiсiю. Протягом звiтного перiоду винагорода члену Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" не виплачувалась.
Поточна посада - н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта"

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

Парахоняк Наталiя Богданiвна

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

н/дн/д н/д

юридичної особи
4)Рік народження**
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/95674/148/templ
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5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

0

7)Найменування підприємства та

н/д

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

22.07.2015, 5 рокiв

який обрано (призначено)

22.07.2015 року була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" вiдповiдно до рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укрнафта". Виконує свої обов’язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну
9)Опис

комiсiю. Протягом звiтного перiоду винагорода члену Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" не виплачувалась.
Поточна посада - н/д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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