
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ 
"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Вiдкрите акцiонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
21489100 
1.4. Місцезнаходження емітента  
04655 Київ Кудрявський узвіз 5-Б 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
044 417 8480 044 272 18 03 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
PPo2006@unxp.relc.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
www.stockmarket.gov.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  
Одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента 

 
2. Текст повідомлення  

1).ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I 
НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ"Повідомляє про отримання 17.12.2010р. 
другого(останнього) траншу позики в сумі 700000$ США за договором  позики №01/10-А 
від 25.10.2010р., що перевищує 25% чистих активів ВАТ «Укрнафтохімпроект». Позика 
надана Компанією Aquitar Holding Ltd (Кіпр).Загальна сума за договором позики складає 1 
млн.$ CША. Реєстраційне свідоцтво НБУ №13124 від.19.11.2010р. Термін погашення  
позики – 31 грудня 2013 року.Мета використання коштів - фінансування поточних витрат  
та поповнення обігових коштів.Вартість чистих активів ВАТ "Укрнафтохімпроект" на 
початок 2010 року - 3587 тис. грн. Співвідношення суми одержаного траншу позики до 
вартості чистих активів на початок 2010 р.- 156,15%. 
Вартість чистих активів ВАТ «Укрнафтохімпроект» на кінець 3 кв.2010р. - 27 269 тис. грн.  
Співвідношення суми одержаного траншу позики до вартості чистих активів на кінець 3 
кв.2010р.- 20,44%.  (Довідково: 2-й транш отриманої позики в 700 тис.доларів США в 
еквіваленті  по курсу НБУ  на 17.12.2010 складає 5 574,5 тис. грн.) 
 

 
3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
3.2. 

Голова Правління  Ніколаєнко В.М. 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 

   М. П.  
17.12.2010 

(дата)  
 


