Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ I НАФТОХIМIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ
"УКРНАФТОХIМПРОЕКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне 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 84 84 (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.unxp.com.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).Згідно договору позики №02/11-А від 05.09.2011р. компанією "AQUITAR HOLDING
LIMITED" (Кіпр) надається ПАТ "Укрнафтохімпроект" процентна позика, загальна сума
якої складає 10 млн.доларів США. Позика надається траншами. Перший транш в сумі 148
482 долара США отримано 12.10.2011р. , що є еквівалентом 1 183 802,44 грн. Вартість
активів ПАТ "Укрнафтохімпроект" на початок року - 15 589 000 грн. Співвідношення
суми одержаного траншу позики до вартості активів на початок року - 7,59%.
Співвідношення загальної суми запланованої для отримання позики в 10 млн доларів
США (еквівалент 79 727 000 грн. по курсу НБУ на 12.10.11 ) до вартості активів на
початок року складає 511,43%. Строк погашення позики - 31 грудня 2021 року. Мета
використання позики - фінансування поточних витрат та поповнення обігових коштів.
Комісії договором позики не передбачено. Процентна ставка за простроченими платежами
за основною сумою боргу не передбачена. Процентна ставка за простроченими
платежами за процентами не передбачена. Процентна ставка фіксована і складає 10 %
річних. Застава за договором позики не передбачена.

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

Ніколаєнко В.М.
(підпис)
М. П.

(ініціали та прізвище керівника)
12/10/2011
(дата)

