
Титульний аркуш 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

Голова Правлiння       Павлючук Сергiй Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 30.04.2011 
(дата) 

  

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Відкрите акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 05761614  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 Україна Донецька обл.  84610 м.Горлiвка вул.Горлiвської дивiзiї, 10  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 0624278338 0624278243  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 office@mail.stirol.net  



  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 30.04.2011 
  (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України   30.04.2011 

  
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.stirol.net в мережі Інтернет 30.04.2011 

(за наявності) (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:     

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;   

е) інформація про рейтингове агентство;   

є) інформація про органи управління емітента.   

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:   

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:   

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;   

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   

г) інформація про похідні цінні папери;   

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;   

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:   

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів.   

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.   

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;   

б) 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; 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;   

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;   

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.   

17. 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.   

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.   

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.   

20. Основні відомості про ФОН.   

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.   

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.   

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.   

24. Правила ФОН.   

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії).   

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності). X 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).   

30. Примітки: ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не є учасником будь-яких об'єднань пiдприємств. 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не використовувало послуги рейтингових агенств у 2010 роцi. 

У ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2010 року не було зареєстрованих випускiв облiгацiй 

та iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї. 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2010 року не здiйснювало викуп власних акцiй. 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2010 року не отримувало гарантiї вiд третьiх осiб щодо 

втконання зобов'язань за випусками боргових цiнних паперiв. 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2010 року не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязi 2010 року не здiйснювало випуск похiдних цiнних 

паперiв. 

  



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Відкрите акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 84610  

3.1.5. Область, район 

 Донецька обл.  

3.1.6. Населений пункт 

 м.Горлiвка  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул.Горлiвської дивiзiї, 10  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 Серiя А00 №298123  

3.2.2. Дата державної реєстрації 



 10.10.1995  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ГОРЛIВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 949 384 800,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 949 384 800,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ КБ "НАДРА", м. Київ  

3.3.2. МФО банку 

 320003  

3.3.3. Поточний рахунок 

 26002002789001  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ КБ "НАДРА", м. Київ  

3.3.5. МФО банку 

 320003  

3.3.6. Поточний рахунок 



 26002002789001  

3.4. Основні види діяльності 

 24.15.0 - Виробництво добрив та азотних сполук; 24.16.0 - Виробництво пластмас у 

первинних формах; 24.13.0 - Виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї  

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Виготовлення i реалiзацiя 

особливо небезпечних хiмiчних 

речовин 

АБ 202416 26.01.2006 Мiнпромполiтики 31.01.2011 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї iї буде продовжено 
На право здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi з 

постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом 

ПС 0367 29.10.1997 Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання електроенергетики 
необмежений 

Опис 
Лiцензiя також може бути анульована, якщо НКРЕ надiшле лiцензiату 

письмове повiдомлення про це за 2 рокiв до дати анулювання Лiцензiї 
Виробництво електроенергiї АБ 220927 02.11.2006 Нацiональна комiсiя регулювання 

єлектроенергетики України 
01.11.2016 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї iї буде продовжено 
Надання послуг з перевезення 

пасажирiв i вантажiв 

автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, 

визначених Законом України "Про 

автомобiльний транспорт" 

АВ 510076 30.12.2009 Мiнiстерство транспорту та зв'язку 

України (Головавтотрансiнспекцiя) 
29.12.2014 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї iї буде продовжено 
Надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажiв залiзничним 

транспортом 

АВ 553008 03.10.2008 Мiнiстерство транспорту та зв'язку 

України 
02.10.2013 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї iї буде продовжено 
Збирання, первiнна обробка 

вiдходiв i брухту дорогоцiнних 

металiв та дорогоцiнного камiння, 

дорогоцiнного камiння 

органогенного утворення, 

напiвдорогоцiнного камiння 

АВ 522249 06.04.2010 Мiнiстерство фiнансiв України необмежений 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана 

iз створенням об'єктiв архiтектури 
АВ 556875 23.11.2010 Мiнiстерство регiонального 

розвитку та будiвництва України 
23.11.2015 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї iї буде продовжено 

  

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 



Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Фонд державного майна України 37423790 
 Київська обл. Печерський р-н 01133 

Київ вул.Кутузова, 18/9 
0 

Органiзацiя орендарiв 

Горлiвського виробничого 

об'єднання "Стирол" 
- 

 Донецька обл. Калiнiнський р-н 

84610 Горлiвка вул.Горлiвської 

дивiзiї 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 
Усього 0 

  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2915.  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 2010 рiк у порiвняннi з 2009 роком  збiльшилась 

на 669 одиницi.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 8.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 2010 

рiк у порiвняннi з 2009 роком збiльшилась на 5 осiоб.  

Фонд оплати працi: 89 741,4 тис.грн.  

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року:  

Фонд оплати працi збiльшився на 230,8% вiдносно попереднього року. Це сталося в основному 

за рахунок збiльшення штату працiвникiв. 

  

Кадрова полiтика 

В першу чергу слiд вiдзначити, що керiвноцтво концерну вважає, що своiми досягненнями 



Концерн Стирол зобов'язаний саме своїм працiвникам-прфесiоналам, саме їх цiнуеть найбiльше. 

Головний принцип кадрової полiтики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну 

справу повиннi достойно оцiнюватись. 

Випускники вищих навчальних закладiв, професiйно-технiчних училищ спiвробiтники 

Концерну охоплюють турботою та увагою. З найбiльш перспективними працiвниками середьної 

та нижчої ланки, що випробовуються на рiзних дiльницях роботи здiйснюється ротацiя, згiдно iз 

їхнiм потенцiалом. А тi з нiх, кто володiє потенцiалом лiдера, цiлеспрямовано готуються на 

пiдвищення у рамках програми "кадровий резерв". 

I, звичайно фiрма не забуває ветеранiв, якi багато рокiв тому створювали основу майбутнього 

Концерну. 

В областi управлiння персоналом ВАТ "Концерн Стирол" вирiшує наступнi завдання: 

- створення робочої обстановки, яка базується на принципах вiдкритостi та взаємної повагi i 

сприяє розкриттю здiбностей кожного працiвника; 

- розвиток системи мотивацiї персоналу, яка дозволяє кожному працiвниковi розраховувати на 

кар'єрне зростання i винагороду, яка вiдповiдає професiйному рiвню i особистому внеску у 

справу компанiї; 

- соцiальний захист спiвробiтникiв; 

- надання спiвробiтникам можливостi навчання та пiдвищення квалiфiкацiї; 

- розробка стратегiчних планiв комплектацiї пiдприємства науковими та iнженерно-технiчними 

кадрами на основi прийнятих програм перспективного розвитку Концерну; 

- розробка стратегiчних напрямкiв, форм i шляхiв пошуку необхiдного для Концерну кадрового 

потенцiалу; 

- органiзцiя виїзних комiсiй для пiдбору i залучення на роботу у ВАТ "Концерн Стирол" 

фахiвцiв iз числа кращих випускникiв висших навчальних закладiв та аспiрантур; 

- проведення соцiологiчних та психофiзичних дослiджень у структурних пiдроздiлах Концерну 

для розробки i реалiзацiї програм iз вдосконалення управлiння розвитком трудових колективiв, 



покращення морально-психологiчного климату, стабiлiзацiя трудових колективiв, змiцнення 

виробничої дисциплiни, створення найбiльш сприятливих умов працi, якi сприяють пiдвищенню 

його продуктивностi на основi викорастання кращих вiтчизняних i свiтових досягнень; 

- розробка та вдосконалення заходiв щодо вдосконалення кадрового менеджменту у ВАТ 

"Концерн Стирол" на основi використання кращих свiтових науково-практичних досягнень. 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Янковський Iгор Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверсiтет, м. Київ. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", Голова Наглядової Ради 



6.1.8. Опис 

 За рiшенням Наглядової Ради ВАТ "Концерн Стирол" вiд 27.08.2010 р. (Протокол № 23 

вiд 27.08.2010р.) звiльнено з посади Голови Наглядової Ради. Янковський Iгор Миколайович 

залишився членом Наглядової Ради. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 18 рокiв. 

Посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: консультант з зовнiшньоекономiчних питань, 

Голова Наглядової Ради. 

ВАТ "Концерн Стирол" не має iнформацiї щодо посад, якi обiймає Янковський Iгор 

Миколайович на iнших пiдприємствах. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 



6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Джерiхов Олександр Iванович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Українська Державна Академiя iнженерiв транспорту 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Стиролтранс", директор 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 06.09.2008 (Протокол № 15 

вiд 06.09.2008) обрано членом Наглядової Ради - Джерiхова Олександра Iвановича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи -22 рiк. 

Посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: слюсар, складач потягiв, помiчник машинiста 

тепловозу, начальник змiни, майстер тролейбусного депо, налагоджувальник машин та 

автоматичних лiнiй, машинiст екструдера, iнженер-налагоджувальник, заступник директора з 

експлуатацiї, директор пiдприємства. 

Джерiхов Олександр Iванович не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Джерiхову Олександру Iвановичу як члену 

Наглядової Ради. 



Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 



11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Руденський Юрiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1953 

6.1.5. Освіта** 

 середньотехнiчна, Єнакiєвський металургiйний технiкум 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



 36 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", Голова Наглядової Ради 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) звiльнено з посади Голови Наглядової Ради - Руденського Юрiя Миколайовича, 

але Руденський Юрiй Миколайович залищився членом Наглядової Ради. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 42 рiк. 

Посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: слюсар-ремонтник, апаратник, начальник 

вiддiлення заводу, заступник директора з технологiї, головний iнженер заводу, в.о. директора 

заводу, голова Ради орендарiв, член Наглядової Ради, голова Наглядової Ради. 

Руденський Юрiй Миколайович не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 



4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 



  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Макогон Юрiй Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1947 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Краматорський iндустрiальний iнстiтут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 42 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Донецький нацiональний унiверсiтет, зав. кафедрою "Мiжнародна економiка" 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 22.09.2007 (Протокол № 14 

вiд 22.09.2007) обрано членом Наглядової Ради - Макогона Юрiя Володимировича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 42 рiк. 



Посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: майстер дiльницi механiчного обладнання, 

завiдувач вiддiлом робiтничої молодi, провiдний конструктор, заступник начальника цеху, 

начальник цеху дослiдного виробництва, начальник виробничо-дiспетчерського вiддiлу, 

провiдний iнженер з органiзацiї працi, начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник 

бюро обчислювальних та iнформацiйних послуг, начальник вiддiлу програмного та технiчного 

забезпечення, завiдуючий кафедри "Мiжнародна економiка". 

Макогон Юрiй Володимирович обiймає посаду завiдуючого кафедрою "Мiжнародна економiка" 

Донецького нацiонального унiверсiтета. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Макогону Юрiю Володимировичу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 



7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мiзяк Леонiд Єгорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1945 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ЗАО "Стирол Пак", директор 

6.1.8. Опис 

 За рiшенням Наглядової Ради ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.11.2010 р. (Протокол № 28 

вiд 15.11.2010р.) обрано Головою Наглядової Ради Мiзяка Леонiда Єгоровича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 47 рокiв. 

Посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: апаратник цеху, майстер змiни блочного 

полiстиролу, заступник начальника з технологiї цеху блочного полiстиролу, головний iнженер 

органiчного виробництва, начальник органiчного виробництва, директор пiдприємства, член 

Наглядової Ради. 

Мiзяк Леонiд Єгорович не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  



Голова Наглядової Ради керує роботою Наглядової Ради. 

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 



12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Хом'яков Iван Григорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1948 

6.1.5. Освіта** 

 середньоспецiальна, будiвельне училище м. Краснодон 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 ВАТ "Концерн Стирол", оглядач вагонiв 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 22.09.2007 (Протокол № 14 

вiд 22.09.2007) обрано членом Наглядової Ради - Хом'якова Iвана Григоровича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 47 рокiв. 

Посади якi займав протягом своєї дiяльностi: каменщик, монтажник сборного залiзобетону, 

пiдземний проходчик, забойщiк, грузчiк, майстер погрузочно-разгрузочних робiт, слюсар з 

ремонт рухомого состава, чистильщик вагонiв. 

Хом'яков Iван Григорович не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Хом'якову Iвану Григоровичу як члену 

Наглядової Ради. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 



5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Голова Правлiння 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Павлючук Сергiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Донецький нацiональний унiверсiтет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", член Правлiння, технiчний директор. 

6.1.8. Опис 

 Рiшенням засiдання Наглядової Ради ВАТ "Концерн Стирол" вiд 11.12.2008 (Протокол № 

16 вiд 11.12.2008) обрано Головою Правлiння - Павлючука Сергiя Миколайовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 23 роки. 

Посади якi займав протягом своєї дiяльностi: майстер, заступник начальника цеху, заступник 

головного метролога, головний електрик, заступник технiчного директора, технiчний директор, 

голова правлiння. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 



Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який призначається на цю посаду Наглядовою 

радою зi складу обраних загальними зборами акцiонерiв членiв Правлiння. Голова правлiння 

має право: 

1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 

2) без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства у межах, визначених чинним 

законодавством та цим Статутом;  

3)керувати поточною  дiяльнiстю Товариства; 

4) видавати довiренностi вiд iменi Товариства за погодженням Наглядової ради; 

5)виконувати рiшення вищого органу Товариства;  

6) представляти Товариство у його вiдношеннях з iншими фiзичними та юридичними особами, 

вести переговори i укладати угоди вiд iменi Товариства в межах, визначених цим Статутом; 

7)самостiйно розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 

8) дiяти вiд iменi Товариства в межах повноважень згiдно дозвiльного механiзму, 

встановленому Наглядовою радою. 

Правочини, предметом яких є вiдчуження, застава боргових зобов'язань Товариства, вiдчуження 

нерухомого майна, часток, акцiй (паїв), що належать Товариству, вчиняються Правлiнням на 

пiдставi рiшення Наглядової ради згiдно її доручення. Зазначенi правочини повиннi бути 

пiдписанi вiд iменi Товариства особисто Головою Правлiння Товариства та Головою Наглядової 

Ради. 

9) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

10) визначати мiру компетенцiї прав i вiдповiдальностi структурних пiдроздiлiв, затверджувати 

положення про них, визначати умови оплати працi робiтникiв та службовцiв; 

11) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та 



накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

12) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства за погодженням iз Наглядовою 

Радою Товариства 

13) самостiйно вчиняти правочини про продаж продукцiї Товариства. 

Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдань Правлiння, якi повиннi бути 

представленi акцiонерам за рiшенням Наглядової ради. 

Голова Правлiння призначає за погодженням iз Наглядовою Радою кандидатiв у члени 

Правлiння Товариства, якi мають право дорадчого голосу. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, комерцiйний директор - директор фiрми "Стиролхiмтрейд" 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойцов Андрiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 



 1971 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", комерцiйний директор - директор фiрми "Стиролхiмтрейд" 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Бойцова Андрiя Миколайовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 19 рокiв. 

Посади якi займав протягом своєї дiяльностi: слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач 

вагонiв, заступник начальника цеху з ремонту залiзничного складу, директор з транспорту, 

комерцiйний директор. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 

До компетенцiї Правлiння належить: 



1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 

6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 

11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 

  



  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, фiнансовий директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мироненко Юрiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1977 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверситет, м. Київ 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", фiнансовий директор 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 



вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Мироненко Юрiя Миколайовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 16 рокiв. 

Посади якi займав протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер, директор вiддiлення банку, 

начальник вiддiлу фiлiї банку, начальник управлiння  

пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, начальник iнвестицiйного вiддiлу фiнансового 

департаменту, перший заступник фiнансового директора, фiнансовий директор. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 



6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 

11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, комерцiйний директор - начальник юридичного департаменту 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Короленко Вiктор Вiкторович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1969 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Київський нацiональний технiчний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", начальник юридичного департаменту 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Короленко Вiктор Вiкторовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 24 роки. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: служба в органах державної безпеки, 

юрисконсульт, провiдний правознавець, в.о. начальника юридичного вiддiлу, приватний 

пiдприємець, начальник юридичного департаменту. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  



Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 

6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 



11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, технiчний директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пасека Назар Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Донецький полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", технiчний директор 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Пасеку Назара Михайловича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 22 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: оператор ЦПУ, начальник змiни, головний 

iнженер, директор заводу, перший заступник технiчного директору, технiчний директор. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 



5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 

6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 

11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, начальник департаменту кадрової полiтики та режиму 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Закаблук Юрiй Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1957 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Харьковський соцiально-економiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", начальник департаменту кадрової полiтики та режиму 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Закаблука Юрiя Михайловича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи -  рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: начальник дiльницi пiдстанцiй та мереж, 

заступник директора з ремонту, обслуговування та монтажу  

електричного обладнання, директор з персоналу, директор пiдприємства, заступник начальника 

цеху капiтальних ремонтiв та реконструкцiй, начальник  



департаменту кадрової полiтики та режиму. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 

6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 



органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 

11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член правлiння, заступник технiчного директора - начальник цеху ремонтiв та 

реконструкцiй 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Зделов Стефан Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 



 1951 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Новочеркаський полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 36 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", заступник технiчного директора - начальник цеху ремонтiв та 

реконструкцiй 

6.1.8. Опис 

 Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 15.12.2009 (Протокол № 16 

вiд 15.12.2009) обрано членом Правлiння - Зделова Стефана Васильовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 31 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер з якостi, виконроб, начальник 

будiвельного управлiння, заступник директора, головний iнженер, головний будiвельник, 

заступник технiчного директора. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв i Наглядової ради товариства. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало бiльшiсть членiв Правлiння. У випадку розподiлу голосiв порiвну, голос 

Голови Правлiння є вирiшальним. 



До компетенцiї Правлiння належить: 

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 

2) розробка проекту рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 

Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;  

4) вчинення значних правочинiв за попереднiм погодженням проекту рiшення Правлiння 

Наглядовою радою, Загальними зборами в порядку, передбаченому Статутом. 

5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання 

наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 

6) розробка i затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;  

7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, 

якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;  

8) затвердження правил, процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства ; 

9) прийняття рiшення про створення недержавних пенсiйних фондiв, затвердження осiб, що 

входять до складу органiв недержавних пенсiйних фондiв, а також вирiшувати iншi питання 

щодо подальшої дiяльностi недержавних пенсiйних фондiв; 

10) прийняття рiшень про випуск Товариством облiгацiй. 

11) укладення договорiв (контрактiв) про продаж продукцiї Товариства. 

Правлiння пiдзвiтне у своїй  дiяльностi  вищому органу Товариства i Наглядовiй радi. Правлiння 

органiзує виконання їх рiшень. 



  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Скиба Людмила Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Донецький полiтехнiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 2 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", електромонтер зв'язку 

6.1.8. Опис 



 Рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 15.12.2009р. (Протокол №3 вiд 15.12.2009) 

обрано головою Ревiзiйної комiсiї - Скибу Людмилу Михайлiвну. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: вчитель музики, нормувальник, iнженер з 

нормування працi, iнженер з облiку абонентської плати,  

електромонтер зв'язку. 

Скиба Людмила Михайлiвна не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу.  

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть 

правлiння Товариства. 

При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя 

перевiряє:  

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам;  

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку;  

4) дотримання Правлiнням та Головою Правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй 

вiд iменi Товариства;  

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  



6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;  

7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;  

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;  

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;  

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв.  

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.  

Ревiзiйна комiсiя може залучати до перевiрок експертiв, стороннi аудиторськi органiзацiї. 

За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя дає висновки 

iз рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї вищий орган Товариства не має 

права затверджувати баланс. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тятков Сергiй Вiкторович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 



або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1976 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверситет, м. Київ 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ IК "СтиролХiмIнвест", директор 

6.1.8. Опис 

 Наказом Голови Правлiння вiд 20.01.2009р. № 6-к призначено головним бухгалтером 

ВАТ "Концерн Стирол" - Тяткова Сергiя Вiкторовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер з дослiдження ринку, iнженер - 

статистик, економiст, провiдний фахiвець по операцiях з валютою,  

начальник сектору iнвестицiйної дiяльностi, фахiвець iз депозитарної дiяльностi, фiнансовий 

директор, директор. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу.  

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  



Головний бухгалтер пiдприємства:  

1.Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених одиниць методологiчних основ 

бухгалтерського облiку, складання i надання в установленi строки фiнансової звiтностi.  

2.Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських 

операцiй.  

3.Приймає участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з нестачею i вiдшкодуванням збиткiв 

вiд нестачi, збиткiв i псування цiнностей пiдприємства.  

4.Розпорядження Головного бухгалтера, якi стосуються здiйснення бухгалтерського облiку на 

пiдприємствi є обов'язковими для виконання робiтниками пiдприємства.  

5.Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення бухгалтерського 

облiку перед керiвником пiдприємства.  

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера регламентованi Положенням про головну 

бухгалтерiю ВАТ "Концерн Стирол" та посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера.  

Завдання та обов'язки головного бухгалтера: забезпечувати ведення бухгалтерського та 

податкового облiку, дотримуючись єдиних методологiчних основ, встановлених законодавством 

України з урахуванням особливостей дiяльностi заводу та технологiї оброблення облiкових 

даних; дотримуватися основних принципiв бухгалтерського облiку; формувати облiкову 

полiтику, виходячи iз структури та особливостей дiяльностi заводу та згiдно з чинним 

законодавством; визначати, формулювати, планувати, здiйснювати й координувати органiзацiю 

бухгалтерського облiку; здiйснювати заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв 

ВАТ "Концерн Стирол"; забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку 

фiнансової, статистичної й податкової звiтностi заводу, та надання у встановлений термiн її всiм 

користувачам вiдповiдно до чинного законодавства; здiйснювати контроль за дотриманням 

порядку оформлення первинних й бухгалтерських документiв, вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотриманням прийнятого на заводi 

документообiгу; запобiгати утворенню нестач, незаконної витрати коштiв й товарно-

матерiальних цiнностей, порушень фiнансового й господарського законодавства; контролювати 

(забезпечувати) передачу в необхiдних випадках матерiалiв по нестачах та розкраданнях засобiв 



та товарно-матерiальних цiнностей в слiдчi та судовi органи; органiзовувати достовiрний облiк 

валових доходiв i валових витрат заводу, правильне обчислення та вiдображення на рахунках 

бухгалтерського облiку податкових зобов'язань й податкового кредиту; органiзовувати ведення 

податкового облiку й складання податкової звiтностi вiдповiдно до вимог прийнятої системи 

оподаткування; здiйснювати щоденний контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 

облiку всiх господарських операцiй, вивчати новi нормативно-методичнi й нормативно-

законодавчi акти з питань органiзацiї та ведення бухгалтерського й податкового облiку, 

знайомити з ними працiвникiв, надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв з питань 

бухгалтерського облiку; органiзовувати проведення перевiрок контролюючими органами та 

уповноваженими представниками правоохоронних органiв, аудиту та iнших.  

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тряпко Олексiй Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1976 



6.1.5. Освіта** 

 вища, Донецький державний технiчний унiверсiтет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", заступник директора з монтажу 

6.1.8. Опис 

 За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 20.07.2010 р. 

(Протокол № 17 вiд 20.07.2010р.) обрано членом Наглядової Ради - Тряпко Олексiя 

Валерiйовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 24 роки. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: майстер-стажер, майстер участку, начальник 

участку, заступник директора з монтажу. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Тряпко Олексiю Валерiйовичу як члену 

Наглядової Ради. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 



3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 



**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Янковський Микола Андрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1944 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 39 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", голова Правлiння 

6.1.8. Опис 

 За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 22.09.2007 

(Протокол № 14 вiд 22.09.2007) обрано членом Наглядової Ради - Янковського Миколи 

Андрiйовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 



Загальний стаж роботи - 47 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: начальник змiни, технiчний директор, директор 

заводу. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Янковському Миколi Андрiйовичу як члену 

Наглядової Ради. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 



управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Букiн Олександр Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 



 1960 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Краматорський iндустрiальний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 28 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", начальник сектору з купiвлi обладнання 

6.1.8. Опис 

 За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 23.03.2002 

(Протокол № 9 вiд 23.03.2002) обрано членом Наглядової Ради - Букiна Олександра 

Георгiйовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Загальний стаж роботи - 29 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: ведучий iнженер, головний механiк, головний 

iнженер. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Букiну Олександру Георгiйовичу як члену 

Наглядової Ради. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 



2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 

9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 



**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiтусевич Олександр Борисович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  -   

6.1.4. Рік народження** 

 1966 

6.1.5. Освіта** 

 вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Стирол", управляючий тресту "Стиролхiмрембуд" 

6.1.8. Опис 

 За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 23.03.2002 

(Протокол № 9 вiд 23.03.2002) обрано членом Наглядової Ради - Вiтусевича Олександра 

Борисовича. 

ВАТ "Концерн Стирол" не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 



Загальний стаж роботи - 29 рокiв. 

Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: ведучий iнженер, заступник технiчного 

директора. 

ВАТ "Концерн Стирол" не виплачував винагороду Вiтусевичу Олександру Борисовичу як члену 

Наглядової Ради. 

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Наглядова Рада: 

1. здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння та за виконанням рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв; 

2. визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, затверджує його плани i звiти про їх 

виконання; 

3. вирiшує питання про придбання акцiонерним товариством акцiй, якi були ним випущенi, та 

щодо лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондовiй бiржi чи в iншiй торговельнiй системi; 

4. погоджує проекти рiшень Правлiння про вчинення Товариством значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить бiльше 1,0 (Одного) 

мiльйона долларiв США за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правочину; 

5. здiйснює повноваження щодо надання компенсацiї членам Наглядової Ради, та пiльг 

Почесному Головi Наглядової Ради. 

6. укладає з Головою Правлiння  контракт, який визначає питання повноважень, умов дiяльностi 

i матерiального забезпечення Голови Правлiння, а також визначає умови оплати працi та 

матерiального стимулювання членiв Правлiння Товариства та посадових осiб його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв; 

7. взаємодiє з органами державної влади iз метою захисту iнтересiв акцiонерiв; 

8. виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння товариства. 



9. готує пропозицiї щодо питань, якi виносяться на загальнi збори акцiонерiв, розглядає та подає 

на затвердження загальних зборiв акцiонерiв рiчнi результати дiяльностi Товариства, 

включаючи його фiлiї та представництва, порядок розподiлу прибутку; 

10. обирає Голову Правлiння iз складу Правлiння, припиняє поноваження Голови Правлiння; 

11. затверджує внутрiшнi положення та регламенти Товариства. 

12. здiйснює iншi повноваження, якi не вiднесенi законодавством до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв. 

13. усуває будь - якого члена Правлiння вiд виконання обовязкiв. 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

  



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменува

ння 

юридичної 

особи 

 Паспортні 

дані фізичної 

особи (серія, 

номер, дата 

видачі, 

орган, який 

видав) або 

ідентифікаці

йний код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Дата 

внесен

ня до 

реєстр

у 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

 Від 

загаль

но 

кількос

ті 

акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

Прос

ті 

імен

ні 

Прості 

на 

пред’явн

ика 

Привіле

йо-вані 

іменні 

Привіле

йо-вані 

на 

предявн

ика 

Член 

Наглядової 

Ради 

Янковський 

Iгор 

Миколайов

ич 

 -      2 0,00000

7 
2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Джерiхов 

Олександр 

Iванович 

 -   05.09.2

008 
 3 0,00001

1 
3 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Руденський 

Юрiй 

Миколайов

ич 

 -   17.08.1

995 
 38 0,00014 38 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Макогон 

Юрiй 

Володимир

ович 

 -   20.09.2

007 
 1 0,00000

4 
1 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Мiзяк 

Леонiд 

Єгорович 

 -   17.08.1

995 
 1020 0,00376 1020 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Хом'яков 

Iван 

Григорович 

 -   05.09.2

007 
 5 0,00001

8 
5 0 0 0 

Голова 

Правлiння 
Павлючук 

Сергiй 

Миколайов

ич 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

комерцiйний 

директор - 

директор 

фiрми 

"Стиролхiмт

рейд" 

Бойцов 

Андрiй 

Миколайов

ич 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

фiнансовий 

директор 

Мироненко 

Юрiй 

Миколайов

ич 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

комерцiйний 

директор - 

начальник 

юридичного 

департаменту 

Короленко 

Вiктор 

Вiкторович 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член Пасека  -      0 0 0 0 0 0 



правлiння, 

технiчний 

директор 

Назар 

Михайлови

ч 
Член 

правлiння, 

начальник 

департаменту 

кадрової 

полiтики та 

режиму 

Закаблук 

Юрiй 

Михайлови

ч 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

заступник 

технiчного 

директора - 

начальник 

цеху 

ремонтiв та 

реконструкцi

й 

Зделов 

Стефан 

Васильович 

 -      0 0 0 0 0 0 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї 

Скиба 

Людмила 

Михайлiвна 

 -   17.08.1

995 
 397 0,00146

3 
397 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Тятков 

Сергiй 

Вiкторович 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Тряпко 

Олексiй 

Валерiйови

ч 

 -      2 0,00000

7 
2 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Янковський 

Микола 

Андрiйович 

 -   17.08.1

995 
 41343 0,15241

5 
4134

3 
0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Букiн 

Олександр 

Георгiйови

ч 

 -      0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Вiтусевич 

Олександр 

Борисович 

 -      0 0 0 0 0 0 

Усього 42811 0,15782

5 
 

4281

1 

0 0 0 

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 



  

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменува

ння 

юридичної 

особи 

Ідентифікаці

йний код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаход

ження 

Дата 

внесен

ня до 

реєстр

у 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

Прост

і 

іменні 

Прості 

на 

пред’явн

ика 

Привіле

йо-вані 

іменні 

Привіле

йо-вані 

на 

предявн

ика 

OSTCHEM 

INVESTME

NTS 

LIMITED 

(ОСТХЕМ 

IНВЕСТМЕ

НТС 

ЛIМIТЕД) 

нерезiдент Кiпр     

Nicosia 

Themistokli 

Dervi, 48 

ATHIENITIS 

BLDG, 

Flat/Office 

   

244953

31 

90,3044 24495

331 
0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесен

ня до 

реєстр

у 

Кількі

сть 

акцій 

(штук) 

Від 

загаль

ної 

кілько

сті 

акцій 

(у 

відсотк

ах) 

Кількість за видами акцій 

Прост

і 

іменні 

Прості 

на 

пред’явн

ика 

Привіле

йо-вані 

іменні 

Привіле

йо-вані 

на 

предявн

ика 

Усього 244953

31 
90,3044  

24495

331 

0 0 0 

  

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, 

по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 

  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 
X   

 
Дата проведення 20.07.2010 

 
Кворум зборів 90,99 

 
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" вiд 20.07.2010 були скликанi 

за рiшенням Правлiння Товариства з наступним порядком денним: 

  

 1. Звiт Правлiння ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2009 рiк. 

 2. Звiт ревiзiйної комiсiї ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2009 рiк. 

 3. Звiт Наглядової Ради ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2009 рiк. 

 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової 

ради, Ревiзiйної комiсiї ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

 5. Затвердження рiчного звiту та фiнансових результатiв ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" за 2009 рiк, включаючи дочiрнi пiдприємства ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки 

прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" за 2009 рiк. 

 7. Про укладення ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" значних правочинiв. 

 8. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування 

(дематерiалiзацiя), замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй 

документарної форми iснування на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у 

бездокументарнiй формi iснування, визначення способу повiдомлення акцiонерiв про 

дематерiалiзацiю акцiй ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

 9. Припинення дiї договору з реєстратором ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

Визначення дати припинення ведення (закриття) реєстру акцiонерiв ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

 10. Визначення та затвердження депозитарiю iменних цiнних паперiв та 

затвердження умов договору на обслуговування випуску цiнних паперiв, що 

дематерiалiзуються, з депозитарiєм. 

 11. Визначення та затвердження зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов 

договору про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв, якi є 

зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

 12. Затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

 13. Затвердження змiн та доповнень до Статуту ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

 



 14. Затвердження нової редакцiї Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА 

"ТЕЛЕКОМПАНIЯ "СТИРОЛ - TV" ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

 15. Затвердження Положення "Про Наглядову раду ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

в новiй редакцiї. 

 16. Переобрання членiв Наглядової Ради ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

  

Результати розгляду питань порядку денного:  

На Загальних зборах акцiонерiв 20.07.2010 року було затвержено: 

- Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Концерн 

Стирол" за 2009 рiк; 

- Звiт Наглядової ради ВАТ "Концерн Стирол" за 2009 рiк. 

- Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2009 рiк та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2009 року; 

- Рiчний звiт та фiнансовi результати Товариства за 2009 рiк, включаючи дочiрнi 

пiдприємства ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

  

Затверджено наступний порядок покриття збиткiв Товариства за 2009 рiк: дивiденди за 

2009 рiк не сплачувати, збитки за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ 

"Концерн Стирол" в 2009 роцi покрити за рахунок частки прибутку, що не був 

розподiлений. 

  

Були прийнятi рiшення про: 

- укладення ВАТ "Концерн Стирол" договорiв на придбання природного газу в межах 

граничної вартостi сумарно до 4,5 млрд. грн. в т.ч. ПДВ в 2010 роцi; 

- укладення ВАТ "Концерн Стирол" на протязi одного року договорiв на придбання 

природного газу в межах граничної вартостi сумарно до 7,5 млрд. грн. в т.ч. ПДВ в 2011 

роцi. 

- переведення випуску iменних акцiй ВАТ "Концерн Стирол" документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); 

- замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску iменних акцiй документарної форми 

iснування №447/1/06 вiд 09.10.2006р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку України, на свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у 

бездокументарнiй формi iснування; 

- визначення способу повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю акцiй ВАТ 

"Концерн Стирол": повiдомити персонально кожного акцiонера ВАТ "Концерн Стирол" 

про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю акцiй ВАТ "Концерн Стирол" шляхом 

надiслання поштою рекомендованого листа iз повiдомленням про дематерiалiзацiю 

акцiй згiдно законодавства, а також надрукувати текст повiдомлення акцiонеру в 



друкованому виданнi ДКЦПФР "Цiннi папери"; 

- припинення договору з реєстратором ВАТ "Концерн Стирол" - ЗАТ "Реєстратор - 

Акцiонер" за №1 вiд 07.10.1996р. на п'ятий календарний день пiсля передачi системи 

реєстру акцiонерiв ВАТ "Концерн Стирол" зберiгачу; 

- затвердження ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" як депозитарiя ВАТ 

"Концерн Стирол",.затвердження умов договору на обслуговування випуску цiнних 

паперiв, що дематерiалiзуються, з ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"; 

- затвердження ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "СтиролХiмIнвест" як зберiгача цiнних 

паперiв ВАТ "Концерн Стирол", затвердження умов договору про вiдкриття рахункiв 

власникам iменних цiнних паперiв ВАТ "Концерн Стирол" iз ТОВ "Iнвестицiйна 

компанiя "СтиролХiмIнвест"; 

- затвердження рiшення про дематерiалiзацiю простих акцiй ВАТ "Концерн Стирол"; 

- затвердження доповнення до Статуту ВАТ "Концерн Стирол", а саме - доповнити 

Статут пунктом 6.11 наступного змiсту: "Акцiї Товариства випускаються в 

бездокументарнiй формi"; 

- затвердження Статуту Дочiрнього пiдприємства "Телекомпанiя "Стирол - TV" 

Вiдкритого Акцiонерного Товариства "Концерн Стирол"; 

- затвердження Положення "Про Наглядову раду ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" в новiй 

редакцiї. 

  

Звiльнено: член Наглядової Ради Гармаш Олексiй Миколайович. 

Призначено: член Наглядової Ради Тряпко Олексiй Валерiйович. 

  
      

  



9. Інформація про дивіденди 

  

За результатами звітного періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейованими 

акціями 
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Нараховані дивіденди на одну 

акцію, грн. 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

        

Дата виплати дивідендів         
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв, дату закриття реєстру для виплати дивiдендiв та термiни їх 

виплати по результатам роботи пiдприємства за 2010 рiк будуть прийматись на загальних 

зборах акцiонерiв. 

  



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 
НУ ТОВ IК "Стиролхiмiнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23597182 
Місцезнаходження Україна Донецька обл.  84610 м.Горлiвка 

вул.Горлiвської дивiзiї, 74 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 376971 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2007 
Міжміський код та телефон 0624278714 
Факс 0624278714 
Вид діяльності Здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть зберiгача 
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

  

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Місцезнаходження Україна м.Київ  04107 м.Київ 

вул.Тропiнiна,7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 
Міжміський код та телефон 0445854240 
Факс 0445854240 
Вид діяльності Здiйснює професiйну депозитарну 

дiяльнiсть зберiгача 
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

  

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 
ТОВ "Аудиторско-консалтинговая група 

"ЕКСПЕРТ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32346015 
Місцезнаходження Україна м.Київ  02094 м.Київ 

вул.Червоногвардiйська,5,оф.202 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1387 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 
Міжміський код та телефон 0442725321 
Факс 0442725321 
Вид діяльності Надає аудиторськi послуги 
Опис Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi 

послуги 



  



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстр

ації 

випус

ку 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуск

у 

Найменув

ання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифікац

ійний номер 

Тип 

цінн

ого 

папе

ра 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіна

льна 

вартіст

ь (грн.) 

Кількі

сть 

акцій 

(штук

) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Частка 

у 

статутн

ому 

капітал

і (у 

відсотк

ах) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.08.2

010 
630/1/1

0 
Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

України 

UA40000007

98 
Акції 

Імен

ні 

прос

ті 

Бездокумен

тарна 

Іменні 

35,000 271252

80 
949 384 80

0,000 
100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй було отримано у зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй 

ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

Торгiвля акцiями ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" здiйснювалась на вторинному ринку.  

У 2010 роцi торгiвля акцiями ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдбувалася: 

- на ВАТ "Українська бiржа",  цiна на акцiї коливалась вiд 47,50 грн. до 104,99 грн. за акцiю; 

- на ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", цiна на акцiї коливалась вiд 50,00 грн. до 107,00 грн. за акцiю. 

На протязi 2010 року акцiї ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" входили до наступних рiвнiв лiстингу бiржового 

реєстру ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС": 

з 01.01.2010 по 25.02.2010 до першого рiвня; 

з 26.02.2010 по 26.07.2010 до нульового рiвня; 

з 27.07.2010 по 31.12.2010 до другого рiвня. 

На протязi 2010 року акцiї ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" входили до другого рiвня лiстингу бiржового 

реєстру ВАТ "Українська бiржа". 

Других фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2010 року не 

було. 

  



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 

(штук) 
10000 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

10000 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Акції 10000 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) 
2280 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

2280 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Акції 2280 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 

звітному періоді 
153 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

153 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Акції 153 

  

12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Кiнець двадцятих, початок тридцятих рокiв стали часом становлення важкої промисловостi в 

Радянському Союзi. В числi перших об'єктiв хiмiчної iндустрiї був i збудованний у Горлiвцi 

азотно- туковий завод. Наше пiдприємство першим у країнi - колишньому Союзi РСР почало 

випуск амiаку iз коксового газу. 

Першi тони продукцiї були отриманi 23 квiтня 1933 року. Цех синтезу амiаку був збудованний 

за проектом зарубiжних фiрм, з перших днiв будiвництва i монтажу обладнання тут працювали 

молодi горлiвчани, москвичi, києвляни, для яких наш завод став першою i головною справою 

всього життя. Друга черга заводу працювала вже на вiтчизняному  обладнаннi. 

Наступним був зданий в експлуатацiю ще один важливий об'єкт - цех сульфату амонiю. Його 

продукцiєю зразу ж зацiкавились зарубiжнi споживачi - горлiвський сульфат амонiю був 

дешевше i лiпше того, що випускали iншi фiрми. До 1940 року виробництво амiаку на азотно-

туковому збiльшилось у п'ять разiв, азотної кислоти - в 30 разiв. 

Вiйна та окупацiя Горлiвки фашистськими вiйсками в 1941 - 1943 рр. привели до повного 

зруйнування заводу. Збиток, нанесенний вiйною, склав 144,3 млн.рублiв. На фронтах Великоi 

Вiтчизняноi воювали бiльше тисячi хiмiкiв, багато з них загинули, захищаючи Батькiвщину. 



Горлiвськi хiмiки завжди славились мужнiстю та вмiнням трудитися: всього через двадцять 

мiсяцiв пiсля визволення Горлiвки пiдприємство знову працювало на повну потужнiсть. 

У пiслявоєнний час наш завод перетворився у велике пiдприємство. Тут у перше в країнi був 

налагодженний випуск етiлбензолу, медичного закису азоту, деяких марок полiстиролу. 

Шестидесятi роки були перiодом становлення i розвитку органiчної хiмiї. На пiдприємствi один 

за одним вводились в експлуатацiю цехи з виробництва суспензiйного, блочного i 

вспенiваючого полiстирола. 

Рубiж сiмдесятих i вiсiмдесятих рокiв став часом другого народження заводу: Були введенi новi 

агрегати з виробництва амiаку, карбамiду i сiрчаної кислоти. Випуск амiаку вирiс втричi, а 

мiнеральних добрив у два рази. 

Пiдприємство виховало десятки значних спецiалiстiв i керiвникiв промисловостi, учених, сотнi 

висококласних робiтникiв. Вони працюють на багатьох пiдприємствах i наукових закладах 

України та iнших країнах колишнього Союзу. 

Особливої уваги заслуговують зв'язки Концерну iз зарубiжними фiрмами. Вони вважають 

надiйними партнерами, чия репутацiя дуже висока. Концерн є одним iз ланцюгiв мiжнародного 

розподiлу працi. Амiак i карбамiд, селiтра i полiстирол експортiрується у багато країн Європи та 

Азiї. Спiвробiтництво з фiрмами США, Iталiї, Нiметчини, Iспанiї, Австрiї, Угорщини, Болгарiї, 

Китаю пiдтвердження свiтового класу продукцiї, яка випускається Концерном. 

ВАТ "Концерн Стирол" засновано згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 

15.06.1994р.№ 36-АТ шляхом перетворення орендного концерну "Стирол" у вiдкрите 

акцiонерне товариство "Концерн Стирол" вiдповiдно до законiв України "Про приватизацiю 

майна державних пiдприємств" , "Про господарськi товариства" 

В процедурах злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу ВАТ "Концерн Стирол" не 

перебувало. 

  

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Открытое акционерное общество "Концерн "Стирол" - крупнейшее предприятие химического  

комплекса  Украины, вертикально интегрированная  многоотраслевая компания, 

осуществляющая свою работу в соответствии с европейскими стандартами корпоративного 

управления и качества продукции. Основными направлениями деятельности нашей компании 

является производство  аммиака, азотных минеральных удобрений, полимерных материалов, 

химикатов, химической продукции высокой степени чистоты 

До складу ВАТ "Концерн Стирол" входять наступнi структурнi пiдроздiли: 

1. Цех з виробництва амiаку №1 - потужнiсть 530 000 тн на рiк 

2. Об'єднаний цех з виробництва амiаку №1Б, №1В - потужнiсть 1 000 000 тн на рiк 



3. Об'єднаний цех з виробництва карбамiду №1 и №2 - потужнiсть 1 030 000 тн на рiк 

4. Цех з виробництва селiтри амiачної - потужнiсть 710 000 тн на рiк 

5. Цех з виробництва кислоти сiрчаної - потужнiсть 450 000 тн на рiк 

6. Цех з виробництва нiтриту та нiтрату натрiю - потужнiсть 50 000 тн на рiк 

7. Цех з виробництва полiстиролiв - потужнiсть 75 000 тн на рiк 

Також ВАТ "Концерн Стирол" станом на 31.12.2010р. має 1 дочiрнє пiдприємство з 

мiсцезнаходженням у м.Горлiвка: 

1. ДП "Культурно-спортивний комерцiйний центр" було створено у серпнi 1998 року з метою 

використання у наступних видiв дiяльностi: дiяльностi залiв для глядачiв, проведення рiзних 

видовищних заходiв, дiяльностi у сферi спорту, прокату речей особистого користування та 

побутових товарiв, реклами. 

  

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом 2010 року на адресу ВАТ "Концерн Стирол" пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку 

третiх осiб не поступали. 

  

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика ВАТ "Концерн Стирол" вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерськiй облiк та фiнансову звiтнiсть в України" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, нацiональним 

Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та наказу про облiкову полiтику 

пiдприємства. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та 

органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. 

Протягом 2007 року облiкова полiтика не змiнювалась.  

Облiк основних засобiв, капiтальних iнвестицiй та нематерiальних активiв здiйснювався у 

вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". 

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється податковим методом. Нарахування 

амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалось прямолiнiйним методом.  

Облiк запасiв здiйснювався у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Згiдно облiкової 

полiтики вiдпуск запасiв у виробництво, продаж та iнше вибуття оцiнювалось за методом 

середьновзваженної цiни.  

Облiк грошових коштiв здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами законодавчих та нормативних 

актiв. 



Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть". 

Власний капiтал пiдприємства включає статутний капiтал, резервний капiтал, iнший додатковий 

капiтал та нерозподiлений прибуток. 

Облiк кредиторської заборгованостi здiйснювався вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 

"Зобов'язання".  

Пiдприємством проведена iнвентаризацiя майна та зобов'язань, її результати вiдображено в 

бухгалтерському облiку згiдно дiючому законодавству України.  

Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони були здiйсненi. Облiк витрат здiйснювався у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 16 "Витрати", 

облiк доходiв здiйснювався у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". 

  

  

Текст аудиторського висновку 

ВИСНОВОК 

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

за перiод з 01.01.10 р. по 31.12.10 р. 

  

Реєстрацiйний №03-11/703/772 

25 березня 2011р. 

м. Київ 

  

  

1 Основнi вiдомостi про Аудитора 

Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далi - 

Аудитор) дiє на пiдставi свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi 



№3187, видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.04.03р. №122). 

Код ЄДРПОУ - 32346015. 

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 

Фактичне мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2. 

Реєстрацiйнi данi: зареєстровано Деснянською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 

24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 

№753084.  

Керiвник: Олексiєнко Дмитро Володимирович. 

Iнформацiя про аудитора: сертифiкат аудитора серiї "А" №005322, виданий на пiдставi рiшення 

Аудиторської палати України вiд 27.06.02р. за №111, термiн дiї - до 27.06.12.р. 

Телефон/факс: (044) 272 5321. 

  

2 Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Стирол" (далi - Товариство). 

Код ЄДРПОУ - 05761614. 

Мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул.Горлiвської дивiзiї, буд.10 

Фактичне мiсцезнаходження: 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул.Горлiвської дивiзiї, 

буд.10  

Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №18 вiд 

17.01.11р.) викладено нову редакцiю Статуту, яка зареєстрована 26.01.11р. виконавчим 

комiтетом Горлiвської мiської ради Донецької областi  

№ 12560050021000114. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

24.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук; 

64.20.0            Дiяльнiсть зв'язку; 

29.24.4 Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального 

призначення; 

74.20.1         Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу; 

40.30.0         Постачання пари та гарячої води; 



24.13.0         Виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї. 

Товариство має фiлiю (санаторiй профiлакторiй).  

  

3 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Згiдно з договором №703 вiд 10.03.11р. Аудитор у строк з 10.03.11р. по 25.03.11р. провiв 

перевiрку доданих до цього висновку фiнансових звiтiв Товариства за перiод з 01.01.10р. по 

31.12.10р., що включають Баланс станом на 31.12.10р., Звiт про фiнансовi результати, Звiт про 

рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2010 рiк, примiтки, якi вiдображають важливi 

аспекти облiкової полiтики, та iншi пояснення до вказаних звiтiв.  

  

4 Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 

Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України вiд 16.07.99р. 

№996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Закону України вiд 

19.09.91р. №1576-ХII "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про аудиторську дiяльнiсть", 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв України. 

До перевiрки були наданi наступнi документи: 

" статут Товариства; 

" свiдоцтва про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики; 

" аналiтичнi вiдомостi; 

" розрахунки; 

" первиннi документи (акти, банкiвськi та касовi документи); 

" фiнансова та податкова за 2010 рiк. 

Товариство у перiодi з 01.01.10р. по 31.12.10р. вело бухгалтерський облiк за допомогою 

комп'ютерної програми  iз використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. №291 (iз змiнами та доповненнями). 

Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством 

для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi наказом про 

облiкову полiтику №2841 вiд 23.12.02р.  

Принципи облiкової полiтики Товариства застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку 

та не змiнювались протягом перiоду з 01.01.10р. по 31.12.10р. Протягом вказаного перiоду 



Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв 

облiку: 

" автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що 

вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi 

вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства; 

" безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, 

виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi; 

" перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з 

метою складання фiнансової звiтностi;  

" iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з 

витрат на їх виробництво та придбання; 

" нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового 

результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були 

здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i 

звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей; 

" повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю 

про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що 

приймаються на її основi; 

" послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної 

облiкової полiтики; 

" обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, 

повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i 

доходiв пiдприємства; 

" єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх 

операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. 

Загальний стан бухгалтерського облiку Товариства можна оцiнити як задовiльний.  

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi 

Товариства згiдно з наказом №1978 вiд 01.12.10р. була проведена iнвентаризацiя основних 

засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i 

документiв, розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 

Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, 

нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та 

розрахункiв", затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94р. №69 (iз 

змiнами i доповненнями). 

Складання i подання фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно. 

  



  

  

5 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв вiдповiдно до 

нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку несе управлiнський персонал Товариства. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

систем облiку i внутрiшнього контролю, якi забезпечують пiдготовку та достовiрне 

представлення фiнансових звiтiв, вiдсутнiсть в них суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства 

або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок 

для вiдповiдних обставин.  

  

6 Вiдповiдальнiсть Аудитора 

Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевiрених фiнансових звiтiв на основi 

результатiв проведеної ним аудиторської перевiрки. Перевiрка проведена вiдповiдно до 

Стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi 

звiти не мiстять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських 

процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй 

звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Оцiнюючи ризики, 

аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання Товариством 

фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Також аудит 

включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 

За винятком зазначеного у наступному параграфi, ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 

"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi 

показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", iнших 

мiжнародних стандартiв та практики аудиту в Українi, а також у вiдповiдностi до Вимог до 

аудиторського висновку, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, 

затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06р. 

№1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.07р. №53/13320. 

На нашу думку, отриманi в результатi аудиторської перевiрки докази забезпечують вiдповiдну 

основу для висловлення аудиторської думки. 

  

7 Висловлення думки Аудитора щодо фiнансової звiтностi 

Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю в Товариствi станом на 31 грудня 2010р., оскiльки ця 



дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер 

облiкових запасiв Товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв та фактичний стан 

дебiторської заборгованостi, не погашеної на дату завершення аудиторської перевiрки, за 

допомогою iнших аудиторських процедур. Оцiнка дебiторської заборгованостi проведена нами 

на пiдставi документiв наданих Товариством.  

На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б 

Аудитор був у змозi пiдтвердити кiлькiсть запасiв та стан дебiторської заборгованостi, не 

погашеної на дату завершення аудиторської перевiрки, фiнансовi звiти Товариства справедливо 

i достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах його фiнансовий стан на 31 грудня 2010 

року, а також результат її дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капталi за перiод 

з 01.01.10р. по 31.12.10р. згiдно зi стандартами бухгалтерського облiку, прийнятими до 

застосування в Українi. 

Ми пiдтверджуємо, що принципи облiкової полiтики Товариства застосовувалися при веденнi 

бухгалтерського облiку та не змiнювалися протягом перiоду з 01.01.10р. по 31.12.10р. 

Класифiкацiя та оцiнка активiв Товариства вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку в Українi. Розмiр зобов'язань у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає 

реальностi та результатам їх iнвентаризацiї за звiтний перiод. Структура та призначення 

власного капiталу визначенi Товариством об'єктивно та адекватно. Облiк правдиво i 

неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру фiнансового результату дiяльностi 

Товариства у перiод з 01.01.10р. по 31.12.10р. Данi окремих форм фiнансової звiтностi 

Товариства вiдповiдають однi одним та даним бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть 

Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування. 

  

8 Розкриття iнформацiї щодо окремих компонентiв фiнансових звiтiв 

Формування викладеної Аудитором думки щодо фiнансової звiтностi Товариства базується на 

результатах перевiрки окремих її статей. В ходi аудиту зроблено наступнi висновки про 

розкриття цих статей у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

  

8.1 Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних 

(положень) стандартiв бухгалтерського облiку 

  

8.1.1. Нематерiальнi активи та їх амортизацiя 

Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за 

№750/4043 (iз змiнами та доповненнями). 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв за даними бухгалтерського облiку Товариства станом 

на 31.12.10р. складала 238'301тис.грн. Протягом перiоду з 01.01.10р. по 31.12.10р. були придбанi 

та введенi в експлуатацiю нематерiальнi активи у сумi 23тис.грн. 



Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.10р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 

складала 83'972тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.10р. 

складала 154'329тис.грн. 

  

8.1.2. Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та їх знос 

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 

активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi 

засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та 

доповненнями). 

Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання основних 

засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Загальна сума придбаних та введених в 

експлуатацiю об'єктiв з 01.01.10р. по 31.12.10р. склала 118'981тис.грн. Зазначенi операцiї в 

бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". 

Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за 

якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.10р., складала  

2'470'317тис.грн. 

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування 

амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу 

основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. 

Матерiальнi необоротнi активи з термiном корисного використання понад один рiк вартiстю 

менше 1'000 грн. вважають малоцiнними необоротними матерiальними активами, амортизацiя 

по таких активах нараховувалася в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100% їх 

вартостi.  

Станом на 31.12.10р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 

1'307'954тис.грн., залишкова вартiсть - 1'162'363тис. грн. 

У перiод з 01.01.10р. по 31.12.10р. переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних 

матерiальних активiв Товариством не проводилася. 

  

8.1.3. Капiтальнi iнвестицiї  

Облiк капiтальних iнвестицiй проводився вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 7 "Основнi засоби". 

Вартiсть капiтальних iнвестицiй за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.10р. 

складала 164'385тис.грн. 



  

  

8.1.4. Фiнансовi iнвестицiї та iншi необоротнi активи 

Облiк фiнансових iнвестицiй здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.05.00р. за 

№284/4505 (iз змiнами та доповненнями).  

Вiдповiдно до п.17 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї" 

вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.10р. складала 231'044тис.грн., 

зокрема: 

" Iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 

180'116тис.грн.; 

" Iншi фiнансовi iнвестицiї - 50'928тис.грн. 

Станом на 31.12.10р. довгострокова дебiторська заборгованiсть становила 537тис.грн. 

  

8.1.5 Вiдстроченi податковi активи 

Сума вiдстроченого податкового активу визначена вiдповiдно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 

20.01.01р. за №47/5238, в розмiрi податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних 

звiтних перiодах внаслiдок:  

тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв або зобов'язань та оцiнкою цих активiв або 

зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;  

перенесення податкових збиткiв, не використаних для зменшення податку на прибуток у 

звiтному перiодi.  

Аналiтичний облiк вiдстрочених податкових активiв вiвся за видами активiв або зобов'язань, 

мiж оцiнками яких для вiдображення в балансi та з метою оподаткування виникла рiзниця. 

За перiод з 01.01.10р. по 31.12.10р. тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань та оцiнкою їх, яка використовувалась з метою оподаткування не визначалась. 

Станом на 31.12.10р. залишок вiдстрочених податкових активiв становив 170'194тис.грн. 

  

8.1.6. Запаси 

Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) 



бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз 

змiнами та доповненнями). 

В Товариствi для цiлей бухгалтерського i управлiнського облiку запаси розподiлялися на: 

" виробничi запаси; 

" малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

" незавершене виробництво; 

" брак у виробництвi; 

" напiвфабрикати; 

" готову продукцiю; 

" товари у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi (отриманi) та утримуються з 

метою подальшого продажу. 

Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. 

Запаси оцiненi по собiвартостi придбання. Витрати на придбання включали: 

" цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами); 

" витрати на транспортування; 

" iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.  

При вибуттi матерiалiв та товарiв їх оцiнка здiйснювалась за методом середньозваженої 

вартостi. Методи оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що 

перевiрявся. 

Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 

Станом на 31.12.10р. вартiсть запасiв складала 242'861тис.грн., вартiсть незавершеного 

виробництва - 22'683тис.грн., вартiсть готової продукцiї - 240'611тис.грн. 

  

8.1.7. Кошти i розрахунки 

Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi 

банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування 

коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. 

У перiодi, що перевiрявся, операцiї iз готiвкою (касовi операцiї) Товариством не проводилися, 

всi надходження або видатки здiйснювалися у безготiвковiй формi. 



Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.10р. складав 5'200тис.грн., в 

iноземнiй валютi - 58'479тис.грн. 

  

8.1.8. Дебiторська заборгованiсть 

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в перiодi з 01.07.10р. по 31.12.10р. у 

вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 

(iз змiнами та доповненнями). 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу 

за чистою реалiзацiйною вартiстю.  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.10р., тис.грн. 

чиста реалiзацiйна вартiсть 99'048 

первiсна вартiсть 99'132 

резерв сумнiвних боргiв 84 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.10р. складала: 

Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.10р., тис.грн. 

з бюджетом  374'304 

за виданими авансами 96'575 

iнша поточна дебiторська заборгованiсть 70'283 

Разом: 541'162 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi по вiдшкодуванню 

завданих збиткiв та заборгованостi дебiторiв по отриманим послугам.  

  

8.1.9. Iншi оборотнi активи 

Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.10р. становила 130'240тис.грн. та складалася 

з сум податку на додану вартiсть, визначену, виходячи iз суми одержаних авансiв (попередньої 

оплати) за товари, що пiдлягають вiдвантаженню, а також сум ПДВ, на яку пiдприємство набуде 

право зменшити податкове зобов'язання у наступних перiодах.  

  

8.1.10. Витрати майбутнiх перiодiв  



У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображались витрати, що мали мiсце протягом поточного 

або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв. 

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.10р. складали 500тис.грн. (станом на 31.12.09р. -

6'244тис.грн.).  

  

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

  

  

  

  

8.2 Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями 

  

8.2.1. Забезпечення i резерви, довгостроковi зобов'язання  

У складi забезпечень наступних витрат i платежiв повиннi вiдображатись нарахованi у звiтному 

перiодi майбутнi витрати та платежi (забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам), величина 

яких на дату складання балансу визначається  шляхом попереднiх оцiнок. Товариством у перiодi 

з 01.01.10р. по 31.12.10р. не збiльшувалось створене забезпечення виплати персоналу i станом 

на 31.12.10р. розмiр забезпечення становив 270тис.грн.  

За даними бухгалтерського облiку довгостроковi зобов'язання Товариства протягом перiоду, що 

перевiрявся, не виникали. Станом на 31.12.10р. розмiр довгострокових зобов'язань становить 

16тис.грн. 

  

8.2.2. Кредиторська заборгованiсть 

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). 

Станом на 31.12.10р. поточна заборгованiсть з отриманого банкiвського кредиту складала 

238'759тис.грн. 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.10р. складала 

878'867тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.10р. складала: 



Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.10р., тис.грн. 

з одержаних авансiв 412'648 

з бюджетом 2'073 

з позабюджетних платежiв 199 

зi страхування 3'085 

з оплати працi 6'110 

з учасниками 33'070 

iншi поточнi зобов'язання 27'252 

Разом: 484'437 

Iншi поточнi зобов'язання складалися з розрахункiв з iншими кредиторами. 

Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у перiодi з 01.01.10р. по 

31.12.10р. вiдповiдно до чинного законодавства.  

Нарахування та сплата внескiв у цiльовi фонди (фонд зайнятостi, Пенсiйний фонд та фонди 

соцiального страхування) здiйснювалися Товариством згiдно з дiючим законодавством. 

  

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi 

достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 

  

8.2.3 Облiк доходiв майбутнiх перiодiв 

До доходiв майбутнiх перiодiв вiднесенi доходи, одержанi у звiтному перiодi, якi пiдлягають 

включенню до доходiв у майбутнiх звiтних перiодах, зокрема, доходи у виглядi одержаних 

авансових платежiв за зданi в оренду основнi засоби та iншi необоротнi активи (авансовi 

оренднi платежi), передплата на газети, журнали, перiодичнi та довiдковi видання, виручка за 

вантажнi перевезення, виручка вiд продажу квиткiв транспортних i театрально-видовищних 

пiдприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.  

Аналiтичний облiк доходiв майбутнiх перiодiв вiвся за їх видами, датами їх утворення i 

визнання доходами звiтного перiоду.  

Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.10р. складали 270тис.грн. 

  

8.3 Розкриття iнформацiї про власний капiтал 



Статутний капiтал Товариства вiдповiдно до нової редакцiї Статуту складав станом на 

31.12.10р. 949'384'800 (дев'ятсот сорок дев'ять мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири тисячi 

вiсiмсот гривень) гривень 00 копiйок, та розподiлено на 27'125'280 (двадцять сiм мiльйонiв сто 

двадцять п'ять тисяч двiстi вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 35 

(тридцять п'ять) гривнь кожна.  

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi видано Державною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку. Реєстрацiйний номер свiдоцтва 630/1/10, дата реєстрацiї 

06.08.10р. 

Аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал" здiйснювався згiдно з Iнструкцiєю "Про 

застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 

господарських пiдприємств i органiзацiй", затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 30.11.99р. №291 та зареєстрованою у Мiнiстерствi юстицiї України 21.12.99р. за 

№893/4186 (зi змiнами i доповненнями). 

Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства.  

Станом на 31.12.10р. акцiонерами Товариства були: 

Назва юридичної особи Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй (шт.) / номiнальна вартiсть акцiй 

(грн.) Частка у статутному капiталi (%) 

OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED (ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД), Кiпр (НЕ 268500), 

 Кiпр PC1066 Кiпр Nicosia Themistokli Dervi, 48 ATHIENITIS BLDG, Flat/Office 101

 24'495'331/ 

857'336'585 90,3044% 

Iншi акцiонери (юридичнi та фiзичнi особи), сумарна частка яких складає менш нiж 10 вiдсоткiв 

 2'629'949/ 92'048'215 9,6956% 

Разом  27'125'280/ 

949'384'800,00 100 

Внески до статутного капiталу здiйснено грошовими коштами у повному обсязi.  

Викуп акцiй власної емiсiї Товариством не проводився, емiсiйного доходу протягом перiоду, що 

перевiрявся, не було. 

 Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.10р. становить 981'952тис.грн. та скаладається сум 

дооцiнки необоротних активiв, iндексацiї об'єктiв цивiльної оборони, розвитку виробництва та 

iнших сум.    

Резервний капiтал станом на 31.12.10р. становить 92'412тис.грн. Розмiр вiдрахувань до 

резервного фонду вiдповiдно до Статуту не може бути меншим нiж 5% вiд суми чистого 

прибутку Товариства за рiк.  

Нерозподiлений збиток станом на 31.12.10р. складав 390'668тис.грн.  



Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариства об'єктивно та адекватно. 

На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй 

мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Положенню (стандарту) бухгалтерського 

облiку 5 "Звiт про власний капiтал", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.03.99р. №87 i зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №399/3692. 

  

9 Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв 

та вартiстю зобов'язань. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi чистих 

активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний 

капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних 

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. №485. 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.10р. складала 1'633'081тис.грн., що на 

683'696тис.грн. бiльше статутного капiталу, що вiдповiдає нормативним вимогам. 

  

  

10 Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку 

  

10.1 Облiк доходiв 

Визнання та оцiнка доходiв Товариством за перiод з 01.01.10р. по 31.12.10р. проводилися у 

вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та 

доповненнями). 

Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 

зростання власного капiталу. 

Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському облiку за такими групами:  

" дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  

" iншi операцiйнi доходи;  



" фiнансовi доходи;  

" iншi доходи. 

  

10.2 Облiк витрат  

Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства 

за перiод з 01.01.10р. по 31.12.10р. проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями). 

Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. 

Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

  

10.3 Облiк податку на прибуток 

Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями). 

Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2010 рiк склали 98тис.грн. 

Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий 

збиток за 2010 рiк склав 657'550тис.грн. Основною причиною отримання збиткiв було зниження 

обсягiв реалiзацiї продукцiї в умовах фiнансової кризи в Українi, а також збiльшення 

операцiйних витрат.  

  

11 Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 

на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв 

Аудитори стверджують, що протягом перiоду з 01.01.10р. по 31.12.10р. Товариство не 

проводило дiй, якi можуть iстотно вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та 

призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 

41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

  

12 Аналiз фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi 



Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 

" баланс станом на 31.12.10р. (форма № 1); 

" звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (форма №2); 

" звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (форма №3); 

" звiт про власний капiтал за 2010 рiк (форма №4); 

" примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (форма №5). 

Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними 

показниками (додаток №1): 

 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних 

зобов'язань по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих 

коштiв: 

К.Заг.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.260) 

 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 

(розраховується як вiдношення Оборотних активiв (260) до Поточних зобов'язань (620)). 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. менший теоретичного значення, становив 0,84 i 

зменшився у порiвняннi зi станом на 31.12.09р. (був 1,41). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних 

засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської 

заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi 

пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з 

дебiторами. 

  

К.Пот.Лiкв. = Роздiл II активу (ряд.260) - Запаси (ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + 

ряд.140)  

 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив 0,53, був менший теоретичного значення, i 

зменшився у порiвняннi зi станом на 31.12.09р. - 0,85. Теоретичне значення цього коефiцiєнту 

0,6-0,8. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 

еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. 

  



К.Абс.Лiкв. = Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.220) + Грошовi кошти (ряд.230 + ряд.240)  

 Роздiл IV пасиву (ряд.620) 

 Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив 0,04 i значно зменшився у порiвняннi зi 

станом на 31.12.09р. - 0,39. Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5. 

 Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) - коефiцiєнт 

фiнансової стiйкостi, що характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1грн. власних коштiв. 

Розраховується як вiдношення суми забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових 

зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу. 

К.Спiв. = Роздiл III пасиву (ряд.480) + Роздiл IV пасиву (ряд.620)  

 Роздiл I пасиву (ряд.380) 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив 0,98 i збiльшився у порiвняннi зi станом на 

31.12.09р. - 0,37. Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,5-1,0. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), розраховується як вiдношення власного капiталу 

пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в 

загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.  

  

К.Фiн.Авт. = Роздiл I пасиву (ряд.380) 

 Валюта балансу (ряд.640) 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив 0,50 (у порiвняннi станом на 31.12.09р. - 

0,73), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає - 0,25-0,5. 

Коефiцiєнт покриття балансу характеризує те, наскiльки лiквiднi кошти покривають 

зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. 

  

К.Покр. = Роздiл II активу (ряд.260)  

 Роздiл III пасиву (ряд.480) + Роздiл IV пасиву (ряд.620) 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив 0,84 (у порiвняннi станом на 31.12.09р. - 

1,41). 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) 

пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання 

активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0. 

К.Рент.акт. = Форма 2 (ряд.220 або ряд.225)   



 Форма 1 (ряд.280 (гр.3) + ряд.280 (гр.4))/2 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.10р. становив вiд'ємне значення 0,21 (у порiвняннi 

станом 31.12.09р. - вiд'ємне значення 0,01). 

Результати проведеного аналiзу свiдчать про задовiльний фiнансовий стан Товариства. 

  

  

Генеральний директор  

ТОВ АКГ "ЕКСПЕРТ" 

(сертифiкат аудитора серiї А №005322)  

Д.В. Олексiєнко 

  

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

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 положення 

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 в загальному об'ємі 

постачання 

Протягом 2010 року ВАТ "Концерн Стирол" здiйснювало виробничу дiяльнiсть на власних 

виробничих фондах, якi розташованi у мiстi Горлiвцi, та виробляло мiнеральнi добрива (амiак, 

карбамiд), а також полiстироли рiзних видiв i марок, кислоту сiрчану, нiтрит та нiтрат натрiю  

Основним видом товарної продукцiї, що вироблялась на виробничих потужностях ВАТ 

"Концерн Стирол" протягом 2010 року є мiнеральнi азотнi добрива (амiак, карбамiд), частка 

яких у загальному обсягу виробленої товарної продукцiї (робiт, послуг) у дiючих цiнах 

пiдприємства становить 86,6%.  

Особливiсть цiєї продукцiї визначається її якiстю.  

Амiак (хiмiчна формула NH3) виробляється з якiсними характеристиками згiдно ГОСТ 6221-90. 

Карбамiд (хiмiчна формула (NH2)2CO2, змiст азоту 46%, ) з якiсними характеристиками згiдно 

ГОСТ 2081-92. 

Амiачна селiтра (хiмiчна формула NH4NO3, змiст азоту бiля 34%) з якiсними характеристиками 



згiдно ГОСТ 2-85. 

Обсяг виробництва мiнеральних азотних добрив в динамiцi за 3 останнiх роки складає: 

Амiак: 

2008 рiк - 1 231 771 тонн 

2009 рiк -    528 975 тонн 

2010 рiк -    399 017 тонн 

Карбамiд: 

2008 рiк - 792 146 тонн 

2009 рiк - 560 407 тонн 

2010 рiк - 369 928 тонн 

Амiачна селiтра: 

2008 рiк - 415 037 тонн 

2009 рiк - 138 956 тонн 

2010 рiк - не вироблялась 

За 2010 рiк обсяг товарної продукцiї склав 2063181,6 тис.грн. Збiльшення обсягу товарної 

продукцiї в порiвняннi до 2009 року склало 217955,4 тис. грн. (11,8%). Збiльшення обсягу 

товарної продукцiї обумовлено пiдвищенням використання основних виробничих потужностей. 

Дiнамiка змiн цiн протягом 2010 року наступна: плавне зниження цiн з сiчня по липень на 

близько 30% та плавне пiдвищення цiн з липня до грудня до рiвня початку року.  

Розмiр чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2010 рiк 

становить 2142314 тис.грн.  

На протязi 2010 року економiчна та фiнансова криза в Україна та у свiтi, падiння попиту на 

продукцiю хiмiчної галузi у продовж 1 пiврiччя спричинило падiння цiн на мiнеральнi азотнi 

добрива вiдносно 2009 року, що значно погiршило показники ВАТ "Концерн Стирол" по 

вiдношенню до 2009 року.  

В перспективi товариство планує забезпечити зростання обсягу виробництва мiнеральних 

азотних добрив. 

  

Мiнеральнi азотнi добрива та амiак власного виробництва ВАТ "Концерн Стирол" в основному 

продає на експорт (частка реалiзацiї мiнеральних добрив та амiаку на експорт в загальному 



об'ємi реалiзацiї склала у 2010 роцi 85,7%) через порти України амiак (порт "Пiвденний", ВАТ 

"Одеський припортовий завод"), карбамiд (порти "Пiвденний", Миколаїв) на умовах FOB - назва 

порту. Транспортування вiдбувається наступним чином: амiак - через амiакопровод Тол'ятi-

Горлiвка-Одеса; карбамiд та амiачна селiтра власним залiзничним транспортом. 

Основними клiєнтами при продажi мiнеральних добрив на експорт є трейдери, якi дiють на 

мiжнародному ринку мiнеральних добрив i беруть на себе риски по транспортуванню продуктiв 

морем до кiнцевої країни споживача. 

Основними ризиками в дiяльностi ВАТ "Концерн Стирол" є зростання цiн на сировину, 

енергоносiї, вартостi послуг на перевезення вантажiв. Крiм того, товариство має полiтичнi та 

макроекономiчнi ризики: високе податкове навантаження, зниження темпiв економiчного 

розвитку пiд впливом економiчної та фiнансової кризи в Українi та у свiтi, надмiрне 

виробництво продукцiї конкурентами. 

Для зменшення ризикiв комерцiйна служба ВАТ "Концерн Стирол" постiйно веде пошук 

постачальникiв сировини, товарiв, робiт, послуг для забезпечення оптимального балансу мiж 

цiнами та якiстю поставленого товару (робiт, послуг), пошук платоспроможних споживачiв для 

збiльшення реалiзацiї продукцiї. Товариством не плануються заходи щодо розширення 

виробництва.  

Метод продажу готової продукцiї - шляхом укладення договорiв та контрактiв на внутрiшньому 

та зовнiшньому ринках України. Товариство має з основними споживачами довгостроковi 

договори та контракти, якi дозволяли планувати роботу на майбутнє. Однак с початком 

економiчної та фiнансової кризи в Українi та у свiтi прогнозувати дiяльнiсть та очiкувати 

запланованi результати в майбутньому дуже складно. 

  

Основними конкурентами ВАТ "Концерн Стирол" по виробництву азотних мiнеральних добрив 

в Українi є: 

- ВАТ "Одеський припортовий завод"; 

- ЗАТ "Северодонецьке Об'єднання АЗОТ" 

- Черкаське ВАТ "Азот" 

- ВАТ "Днiпроазот" 

- ВАТ "Рiвнеазот" 

В умовах кризи є ризик надмiрного виробництва мiнеральних добрив конкурентами при падiннi 

попиту на нього. Продукцiя ВАТ "Концерн Стирол" сертифiкована i вiдповiдає iснуючим 

українським системам стандартизацiї. При кожному вiдвантаженнi споживачам готової 

продукцiї вiддiлом технiчного контролю ВАТ "Концерн Стирол" видається сертифiкат якостi на 

вiдвантаженнi мiнеральнi добрива та iншу продукцiю, яка виробляється пiдприємством. 

  

План розвитку ВАТ "Концерн Стирол" передбачає: зростання обсягiв виробництва за рахунок 



полiпшення органiзацiї виробництва, максимально використовувати виробничi потужностi. 

  

Головною технологiчною сировиною для товариства є природний газ (хiмiчна формула CH4) 

якiй постачався на пiдприємство у 2010 роцi компанiєю ДК "Газ України" Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Дiнамiка цiн на природний газ у 2010 р. наступна: 

1 квартал 2010 року - 2050,07 грн. за 1 тис.м3 

2 квартал 2010 року - 2109,92 грн. за 1 тис.м3 

липень 2010 року - 2575,51 грн. за 1 тис.м3 

серпень-грудень 2010 року - 2911,01 грн. за 1 тис.м3 

  

  

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування 

На ВАТ "Концерн Стирол" у продовж останнiх п'яти рокiв були реалiзованi наступнi 

iнвестицiйнi проекти у рамках затврджених внутрiбудiвельних титульних списках: 

  

2006 рiк 

1. Впровадження конденсатору високого тиску (об'єднаний завод з виробнитцва карбамiду) - 

9111 тис.грн. 

2. Будiвництво установки з виробнитцва карбамiдо-формальдегiдного концентрату КФК-85 

потужнiстю 25 тис.тонн на рiк для виробництва карбамiдо-формальдегiдних смол - 25023 

тис.грн. 

3. Будова вагонних вагiв iз системою телевiзiйної iдентифiкацiї об'єктiв що рухаються iз 

використанням iснуючої рампи (залiзничний цех) - 645 тис.грн. 

4. Прив'язка установки аквахлор - 4000 (тепло-енергетична станцiя) - 2193 тис.грн. 

5. Будiвництво електростанцiї на базi турбiнного двигуна i електрогенератора потужнiстю 25 

МВт - 78233 тис.грн. 

  

2007 рiк 



1. Впровадження очистки конденсату сокової пари у заводi з виробництва амiачної селiтри iз 

використанням мембранних технологiй потужнiстю 90 м3 на годину- 5197 тис.грн. 

2. Дообладнання бази вiдпочинку "Бригантина" у с. Широкино (Котельня) - 1144 тис.грн. 

  

2008 рiк 

1. Грануляцiя карбамiду потужнiстю 200тн на добу (агрегат карбамiд №2) - 169548 тис.грн. 

2. Дообладнання системи автономного теплозабезпечення адмiнiстративно-побутового корпусу 

(мiнiкотельня) - 345 тис.грн. 

  

2009 рiк 

1. Збiльшення потужностi цеху з виробництва КФМТО - 46970 тис.грн. 

2. Розширення виробництва вспiнюючого полiстиролу - 30842 тис.грн. 

3. Розширення складу стиролу - 3423 тис.грн. 

  

У 2010 роцi на ВАТ "Концерн Стирол" не реалiзовувались iнвестицiйни проекти. 

  

Iнвестицiйнi проекти ВАТ "Концерн Стирол" фiнансувались за рахунок власних коштiв та 

залучених коштiв мiжнародних та українських фiнансових установ. 

Обладнання для реалiзацiї проектiв було придбано на умовах пiдписаних контрактiв з 

українськими та зарубiжними фiрмами на умовах частичної передоплати або вiдстрочки 

платежу. 

  

У 2011 роцi ВАТ "Концерн Стирол" планує iнвестицiї у виглядi капiтальних витрат в дiючi 

виробничi потужностi. 

  

  

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

На кiнець звiтного перiоду до основних засобiв емiтента входять (м. Горлiвка): 

3 агрегата з виробництва амiаку 

2 агрегата з виробнитцва карбамiду 

завод з виробництва амiачної селiтри 

завод з виробництва полiстиролiв 

агрегат з виробництва кислоти сiрчаної 

агрегат з виробництва нiтрiту та нiтрату натрiю 

За звiтний перiод вироблено продукцiї: 

1. Амiак - 399,0 тис.т 

    виробнича потужнiсть - 1530,0 тис.т 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 26,1% 

2. Карбамiд - 370,0 тис.т 

    виробнича потужнiсть - 1030,0 тис.т 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 35,9% 

3. Амiачна селiтра - 0 тис.т 

    виробнича потужнiсть - 710,0 тис.т 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 0% 

4. Полiстироли - 16,4 т 

    виробнича потужнiсть - 75,0 тис.т 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 21,8% 

5. Кислота сiрчана - 0 тис.т 

    виробнича потужнiсть - 450,0 тис.т 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 0% 



6. Нiтриту натрiю - 0,5 тис.т та нiтрату натрiю 2,4 тис. т 

    виробнича потужнiсть - 25,0 тис.т по кожному продукту 

    коефiцiент використання виробничої потужностi - 5,7% 

  

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства це 

забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. ВАТ "Концерн Стирол" в 

своїй дiяльностi з питань екологiї користується Законами України "Про охорону навколишнього 

природного середовища", "Про вiдходи", "Про охорону атмосферного повiтря", Земельним 

Кодексом України, Водним Кодексом України, а також постановами та iнструкцiями 

Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України. Екологiчна полiтика на 

пiдприємствi передбачає ведення облiку i соцiально - економiчної оцiнки природних ресурсiв; 

планування i фiнансування заходiв i програм по охоронi навколишнього природного 

середовища. Економiчний механiзм охорони навколишнього природного середовища включає 

комплекс заходiв щодо економiчного стимулювання охорони навколишнього середовища, 

екологiчну експертизу, екологiчнi вимоги при розмiщеннi, проектуваннi, експлуатацiї 

виробничо-господарських об'єктiв, екологiчний контроль, вiдповiдальнiсть i вiдшкодування 

збиткiв. При цьому головним складовим економiчного механiзму є:  

- плата за спецiальне використовування природних ресурсiв;  

- плата за забруднення навколишнього природного середовища;  

- система фiнансування природоохоронних заходiв.  

Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення. В обов'язки 

пiдприємства входить проведення природоохоронних заходiв, сприяючих зменшенню 

викликаних виробництвом негативних дiй. Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне 

використовування всiх природних ресурсiв i вiдшкодовує витрати на вiдновлення i охорону 

природних ресурсiв.  

Система менеджменту якостi продукцiї та екологiчної безпеки ВАТ "Концерн Стирол" 

сертифiкована за стандартами ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:1999. 

У 2011 роцi планується продовжити виконання заходiв спрямованих на: 

- енергосбереження; 

- розвиток виробництва продуктiв органiчної хiмiї.  

На 2011 рiк ВАТ "Концерн Стирол"не має планiв щодо зростання виробничих потужностей, 

основною метою дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi є пiдвищення коефiцiенту використання 

наявних потужностей. 

  

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 



законодавчих або економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства негативно впливає рiст цiн сировину, матерiали та енергоносiї; рiст 

тарифiв на залiзничнi перевезення.  

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень проявляється в наступному:  

Зростання цiн на природний газ призводить до зниження конкурентоспроможностi амiаку та 

мiнеральних добрив на зовнiшнiх i внутрiшньому ринках.  

На законодавчому рiвнi необхiдно створити вiдповiдну державну програму, реалiзацiя якої 

могла б частково компенсувати загрозу стрiмкого зростання цiни на газ для хiмiчних 

пiдприємств.  

Необхiдна державна пiдтримка на рiвнi Уряду України при вiдстоюваннi iнтересiв українських 

пiдприємств у ходi антидемпiнгових розслiдувань. 

  

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Вiдкритому акцiонерному товариству "Концерн Стирол" в 2010 роцi було нараховано штрафiв i 

пеней за порушення чинного законодавства на суму 560,5 тис.грн. у тому числi : 

- штрафнi санкцiї за простой автомашин на кордонi - 65423,17 грн. 

- штраф по касових операцiях - 311882,50 грн. 

- штраф по ПДФО - 118289,18 грн. 

- iнши - 64 925,79 грн. 

  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Iнвестицiйнi програми ВАТ "Концерн Стирол" фiнансуються за рахунок власних коштiв та 

залучених коштiв мiжнародних та українських фiнансових установ. Керiвництво ВАТ "Концерн 

Стирол" у 2011 роцi продовжуе пошук заємних коштiв для фiнансування стратегiчної програми 

розвiтку пiдприємства. 

  

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 



не має 

  

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) 

ВАТ "Концерн Стирол" планує продовжувати тенденцiю зростання виробництва та пiдвищення 

його рентабельностi. У наступному роцi товариство планує максимально використовувати 

виробничi потужностi при наявностi сировини.  

У 2011 роцi планується продовжити виконання заходiв спрямованих на: 

- енергосбереження; 

- розвиток виробництва продуктiв органiчної хiмiї.  

Основними завданнями, виконання яких призведе до полiпшення фiнансового стану товариства 

у 2011 роцi є:  

1) Забезпечення ефективного стабiльного виробництва з високим ступенем надiйностi.  

2) Забезпечення виконання плану по всiх технiко-економiчних показниках.  

3) Здiйснення заходiв щодо попередження нещасних випадкiв, полiпшення умов працi i 

зниження захворюваностi.  

4) Пiдвищення рiвню претензiйно-позивної роботи з постачальниками сировини, обладнання i 

матерiалiв для забезпечення зниження невиробничих витрат i дотримання дисциплiни при 

виконаннi договiрних зобов'язань.  

6) Забезпечення впровадження й удосконалення форм i видiв оплати працi.  

На дiяльнiсть товариства в майбутньому можуть вплинути також проблеми, що iснували у 2010 

роцi, та наведенi у роздiлi "Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента" 

  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У звiтному роцi не проводились дослiдження i розробки. 

  

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 



13.10.10р. Одеська залiзниця, вимога з компенсацiї збиткiв за нестачу вантажу на суму 18 306,32 

грн., Господарський суд Одеської областi, рiшенням вiд 08.12.2010р. позов вiдхилено. 23.12.10 

г. направлено позив в апеляцiйний господарський суд. 

20.09.2010р. ЗАТ "Горлiвськтепломережа", про спонукання до повернення безпiдставно 

отриманої в сiчнi  2008 року 1776Гкал. теплової  енергiї . Ухвалою  Господарського суду 

Донецької областi вiд 06.12.2010 р. Призначено проведення технiчної експертизи  для 

визначення можливостi повернення ЗАТ "Горлiвськтепломережа" теплової  енергiї на адресу 

ВАТ "Концерн Стирол" в натуральному виглядi . 

06.11.2009р. ТОВ НТЦ "Алвiго", повернення коштiв - 5363920 грн., Господарський суд м. Київ, 

розгляд справи позову у судi вiдбудеться у 09.02.2011р. 

  

  

  

  

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 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi 

ВАТ "Концерн Стирол" за 2008-2010 рр. 

  

Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), тис.грн. 

2008 рiк - 4 289 436 

2009 рiк - 1 901 244 

2010 рiк - 2 142 314 

Обсяг товарної продукцiї у дiючих цiнах, тис.грн. 

2008 рiк - 4 172 990 

2009 рiк - 1 845 226 

2010 рiк - 2 063 181 

Виробництво основних видiв продукцiї, у т.ч. 



- амiак, тн 

2008 рiк - 1 231 771 

2009 рiк -    528 975 

2010 рiк -    399 017 

- карбамiд, тн 

2008 рiк - 792 146 

2009 рiк - 560 407 

2010 рiк - 369 928 

- амiачна селiтра, тн 

2008 рiк - 415 037 

2009 рiк - 138 956 

2010 рiк -            0 

- полiстироли, тн 

2008 рiк - 35 699 

2009 рiк - 20 601 

2010 рiк - 16 374 

Чистий прибуток, тис.грн. 

2008 рiк -  591 075 

2009 рiк - -324 193 

2010 рiк - -657 550 

  

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 
на 

початок 

на 

кінець 

на початок 

періоду 
на кінець 

періоду 



періоду періоду 
1. Виробничого 

призначення: 
1 212 783,000 1 047 141,000 0,000 0,000 1 212 783,000 1 046 732,000 

  будівлі та споруди 329 429,000 319 015,000 0,000 0,000 329 429,000 319 015,000 
  машини та обладнання 786 750,000 686 488,000 0,000 0,000 786 750,000 686 079,000 
  транспортні засоби 6 656,000 35 995,000 0,000 0,000 6 656,000 35 995,000 
  інші 89 948,000 5 643,000 0,000 0,000 89 948,000 5 643,000 
2. Невиробничого 

призначення: 
11 598,000 12 556,000 0,000 0,000 11 598,000 12 556,000 

  будівлі та споруди 9 812,000 10 891,000 0,000 0,000 9 812,000 10 891,000 
  машини та обладнання 1 338,000 1 299,000 0,000 0,000 1 338,000 1 708,000 
  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  інші 448,000 366,000 0,000 0,000 448,000 366,000 
Усього 1 224 381,000 1 059 697,000 0,000 0,000 1 224 381,000 1 059 697,000 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 31.12.2009р. 

становила 2 477 842 тис.грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 31.12.2009р. 

становила 1 224 381 тис.грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 49,4%. 

  

Станом на 31.12.2010 р. на балансi ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" числяться основнi 

засоби первiсною вартiстю 2 470 317 тис.грн., 

залишковою вартiстю 1 059 697 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв на кiнець 

звiтного перiоду становить 42,9 %. 

Сума нарахованого зносу за 2010 рiк - 138 157 тис.грн. 

  

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв дорiвнює - 76 851 

тис.грн., що становить - 3,1% первiсної вартостi основних засобiв. 

На балансi ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" числiться житловий фонд, палац тенiсу, 

стадiон тенiсу, 2 бази вiдпочинку, пiдсобне господарство. Частка об'єктiв основних 

засобiв невиробничого призначення за первiсною вартiстю становить - 1,31 %, за 

залишковою вартiстю - 1,24 %. 

  

Первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення - 2 439 943 тис.грн., в 

тому числi будiвлi та споруди 666 226 тис.грн., машини та обладнання - 1 542 550 

тис.грн., транспортнi засоби - 75 500 тис.грн., iншi - 155 217 тис.грн. Сума 

нарахованого зносу основних засобiв виробничого призначення - 1 392 761 тис.грн., в 

тому числi будiвлi та споруди - 347 211 тис.грн., машини та обладнання - 856 

471тис.грн., транспортнi засоби - 39505 тис.грн., iншi - 39 505 тис.грн.  

Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення - 57,1%, будiвлi та 

споруди - 52,1%, машини та обладнання - 55,5 %, транспортнi засоби - 52,3 %, iншi -

96,4 %. 

Ступень використання основних засобiв виробничого призначення, якi не переданi в 

оренду: будiвлi та споруди - 79,7%, машини та обладнання - 86,4%, транспортнi 



засоби - 98,9%, iншi - 99,0%. 

  

Основнi засоби цеху з виробництва амiаку №1, об'єднаних цехiв з виробництва 

амiаку №1Б, 1В перебувають у задовiльному стану. Цеха виробляють амiак з 

природного газу. Виробнича потужнiсть 1 530 000 тн на рiк, фактично вироблено у 

2010 роцi 399 016,9 тн. Коефiцiент використання виробничої потужностi - 26,1%. 

Бiльшiсть виробничих будiвель, машин та обладнання цеху з виробництва амiаку №1 

введено в експлуатацiю у 1984 роцi. Бiльшiсть виробничих будiвель, машин та 

обладнання об'єднаних цехiв з виробництва амiакiв №1Б, 1В введено в експлуатацiю 

у 1978-1979 роках. 

Основнi засоби об'єднаних цехiв з виробництва карбамiду №1, 2 перебувають у 

задовiльному стану. Цеха виробляють карбамiд з амiаку власного виробництва . 

Виробнича потужнiсть 1 030 000 тн на рiк, фактично вироблено у 2010 роцi 369 928,4 

тн. Коефiцiент використання виробничої потужностi - 35,9%. Бiльшiсть виробничих 

будiвель, машин та обладнання об'єднаних цехiв з виробництва карбамiду №1 

введено в експлуатацiю у 1979 роцi, карбамiду №2 введено в експлуатацiю у 1993 

роцi. 

Основнi засоби цеху з виробництва амiачної селiтри перебувають у задовiльному 

стану. Цех виробляє амiачну селiтру з амiаку та азотної кислоти власного 

виробництва. Виробнича потужнiсть 710 000 тн на рiк, в 2010 роцi основнi засоби 

цеху були законсервованi у зв'язку з низькою цiною на амiачну селiтру. Коефiцiент 

використання виробничої потужностi - 0%. Бiльшiсть виробничих будiвель, машин та 

обладнання цеху з виробництва амiачної селiтри введено в експлуатацiю у 1966 роцi. 

Основнi засоби цеху з виробництва кислоти сiрчаної перебувають у задовiльному 

стану. Цех виробляє кислоту сiрчану с комової сiри. Виробнича потужнiсть 450 000 

тн на рiк, в 2010 роцi основнi засоби цеху були законсервованi. Коефiцiент 

використання виробничої потужностi - 0%. Бiльшiсть виробничих будiвель, машин та 

обладнання цеху з виробництва сiрчаної кислоти введено в експлуатацiю у 1976 роцi. 

Основнi засоби цеху з виробництва нiтриту та нiтрату натрiю перебувають у 

задовiльному стану. Цех виробляє нiтрит та нiтрат натрiю з азотної кислоти власного 

виробництва та каустика i соди кальцинiрованої. Виробнича потужнiсть по 50 000 тн 

кожного продукту на рiк, фактично вироблено у 2010 роцi 487,0 тн нiтриту натрiю та 

2 370,0 тн нiтрату натрiю. Коефiцiент використання виробничої потужностi - 5,7%. 

Бiльшiсть виробничих будiвель, машин та обладнання цеху з виробництва нiтриту та 

нiтрату натрiю введено в експлуатацiю у 1987 роцi. 

Основнi засоби цеху з виробництва полiстиролiв перебувають у задовiльному стану. 

Цех виробляє полiстироли блочний та вспiнюючий рiзних марок з стиролу. 

Виробнича потужнiсть 75 000 тн на рiк, фактично вироблено у 2010 роцi 16 374,0 тн. 

Коефiцiент використання виробничої потужностi - 21,8%. Бiльшiсть виробничих 

будiвель, машин та обладнання цеху з виробництва полiстиролу введено в 

експлуатацiю: з виробництва блочного полiстиролу у 1973 роцi, з виробництва 

вспiнюючого полiстиролу у 2002 роцi. 

Бiльшiсть автомобiльного транспорту введено в експлуатацiю у 2004-2006 роках. 

  

Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення - 30 824тис.грн., в 

тому числi будiвлi та споруди 24 531 тис.грн., машини та обладнання - 3418 тис.грн., 

транспортнi засоби - 0 тис.грн., iншi - 2 875 тис.грн. Сума нарахованого зносу 

основних засобiв невиробничого призначення - 17 859 тис.грн., в тому числi будiвлi 

та споруди - 13 640 тис.грн., машини та обладнання - 1 710 тис.грн., транспортнi 



засоби - 0 тис.грн., iншi - 2 509 тис.грн.  

Ступень зносу основних засобiв невиробничого призначення - 57,9%, будiвлi та 

споруди - 55,6%, машини та обладнання - 50%, транспортнi засоби - -, iншi - 87,3%.  

Ступень використання основних засобiв невиробничого призначення: будiвлi та 

споруди - 82,3%, машини та обладнання - 65,8%, транспортнi засоби -  -, iншi - 97,6%.  

Палац тенiсу у м. Горлiвка введен в експлуатацiю у 1982роцi. 

Тенiсний стадiон введен в експлуатацiю у 1982 роцi. 

Будiвлi бази вiдпочинку у с. Широкино, Новоазовський район введенi в експлуатацiю 

у 1988 роцi. 

Будiвлi бази вiдпочинку у с. Щуровi, Краснолиманский район введенi в експлуатацiю 

у 1990-1995 роках. 

  

Основнi засоби, що числяться на балансi пiдприємства, крiм тих, що переданi в 

оренду, використовуються за призначенням. 

  

Товариством переданi в оперативну оренду основнi засоби, якi не приймають участi у 

виробничому процесi. Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду основних 

засобiв - 18 489 тис.грн., залишкова вартiсть - 9 845 тис. грн. 

  

На кiнець звiтного перiоду Товариство не орендує основнi засоби необхiднi для 

здiйснення виробничо-господарської дiяльностi. 

  

У 2010 роцi вiдбувався рух основних засобiв. 

1. Введено в дiю основних засобiв виробничого призначення на 84 087 

тис.грн., у т.ч.: 

 - будiвлi та споруди - 1 815 тис.грн. 

 - машини та обладнання - 16 375 тис.грн. 

 - транспортнi засоби - 36 752 тис.грн. 

 - iншi основнi засоби 29 145 тис.грн. 

  

2. Полiпшено основних засобiв виробничого призначення на 34 396 тис.грн. 

 - будiвлi та споруди - 8 907 тис.грн. 



 - машини та обладнання - 24 426 тис.грн. 

 - транспортнi засоби - 957 тис.грн. 

 - iншi основнi засоби - 106 тис.грн. 

  

3. Вибуло основних засобiв виробничого призначення на 126 506 тис.грн. по 

первiсної вартостi. 

Реалiзовано - 102 661 тис.грн.: 

 - будiвлi та споруди - 10 697 тис.грн. 

 - машини та обладнання - 83 418 тис.грн. 

 - транспортнi засоби - 6438 тис.грн. 

 - iншi основнi засоби - 2108 тис.грн. 

Лiквiдовано - 23845 тис.грн. 

 - будiвлi та споруди - 3929 тис.грн. 

 - машини та обладнання - 9533 тис.грн. 

 - транспортнi засоби -1638 тис.грн. 

 - iншi основнi засоби - 8745 тис.грн. 

  

Обмежень щодо розпорядження та використання майна Товариством протягом 

звiтного перiоду не iснувало 

  

  



  

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 

грн.) 
1 633 081,000 2 290 631,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 949 385,000 949 385,000 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 949 385,000 949 385,000 
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 683696 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 683696 тис.грн.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 

перiоду становить 1341246 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1341246 тис.грн. 
Висновок Вартiсть чистих активiв ВАТ "Концерн Стирол" бiльша вiд розмiру статутного капiталу. Вимоги 

п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

  

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 23 955,000 X X 
у тому числі:         
Короткостроковий кредит комерцiйного 

банку 
19.04.2010 238 660,000 13 21.12.2011 

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 
у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 0,000 X X 

    0,000 0   
за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0,000 X X 

    0,000 0   
за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

    0,000 0   
за векселями (всього) X 0,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 
X 0,000 X X 

    0,000 0   
за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0,000 X X 

    0,000 X   
Податкові зобов’язання X 2 073,000 X X 



Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 
Інші зобов’язання X 1 361 346,000 X X 
Усього зобов’язань X 1 602 079,000 X X 
Опис   

  



  

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 
26.02.2010 02.03.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 
20.07.2010 21.07.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
27.07.2010 27.07.2010 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 
27.08.2010 09.11.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
15.11.2010 17.11.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
22.11.2010 24.11.2010 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

  

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

  

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2008 1 0 

2 2009 1 0 

3 2010 1 0 

  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

  Так Ні 

Реєстраційна комісія   X 

Акціонери   X 

Реєстратор X   

Депозитарій   X 

Інше 

(запишіть) 

  

  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 



  Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   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 

(запишіть) 

  

  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

  Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
  X 

Інше 

(запишіть) 

  

  

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні) ні 

  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

  

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

    (осіб) 



1 Кількість членів наглядової ради 10 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 5 

3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 

акцій 
0 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 

акцій 
10 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  39 

  

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

  Так Ні 

Стратегічного планування X   

Аудиторський X   

З питань призначень і винагород X   

Інвестиційний   X 

Інші 

(запишіть) 

з контролю за виробничо-господарською дiяльнiстю 

Інші 

(запишіть) 

  

  

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  так 

  

Яким чином 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 

Інші 

(запишіть) 

  

  

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 



товариства? 

    Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X   

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X   

3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X   

4 Відсутність конфлікту інтересів X   

5 Граничний вік   X 

6 Відсутні будь-які вимоги   X 

7 

Інші (запишіть) 

  

  X 

  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

  Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 

(запишіть) 

  

  

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  6 

  

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

    

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 



2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар так так так 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 

  

ні ні ні 

  

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 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту 

або балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
так ні ні ні 



Прийняття рішення про викуп, реалізацію 

та розміщення власних акцій 
ні так ні ні 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так 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)  так 

  

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

    Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів   X 

2 Положення про наглядову раду X   

3 Положення про виконавчий орган (правління) X   

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

5 Положення про ревізійну комісію   X 

6 Положення про акції акціонерного товариства X   

7 Положення про порядок розподілу прибутку X   

8 
Інше 

(запишіть) 

Не має 

  



  

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

    

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюєтьс

я в 

загальнодоступн

ій базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

 Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосередн

ьо в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєть

ся на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так ні ні 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу 

ні так так ні ні 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства 

так так так ні ні 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи 

так ні так ні ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

ні ні так ні ні 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерног

о 

товариства 

ні ні ні ні ні 

  



Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 



  

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

    Так Ні 

1 Не проводились взагалі   X 

2 Менше ніж раз на рік   X 

3 Раз на рік X   

4 Частіше ніж раз на рік   X 

  

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

  Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада   X 

Правління або директор X   

Інше 

(запишіть) 

  

  

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

  

З якої причини було змінено аудитора? 

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше 

(запишіть) 

Не має 

  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

  Так Ні 

Ревізійна комісія X   

Наглядова рада X   

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X   

Стороння компанія або сторонній консультант X   

Перевірки не проводились   X 



Інше 

(запишіть) 

Не має 

  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

  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 

відсотків голосів 
  X 

Інше 

(запишіть) 

  

  

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

  

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

    Так Ні 

1 Випуск акцій   X 

2 Випуск депозитарних розписок   X 

3 Випуск облігацій   X 

4 Кредити банків X   

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

6 

Інше (запишіть) 

  

    

  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X 



Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
  

Не визначились   

  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

  

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

  Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:     

акціонерів X   

суду   X 

Інше 

(запишіть) 

  

  

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

  

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  

  

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 



вашому акціонерному товаристві? 



  

КОДИ 
Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія Донецька область, КАЛIНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 1410636300 

Форма власності   за КОПФГ 231 

Орган 

державного 

управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 
за СПОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук 

за КВЕД 24.15.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума   

Адреса 
Україна Донецька обл.  84610 м.Горлiвка 

вул.Горлiвської дивiзiї, 10 

  

Баланс 

Станом на 31.12.2010 p. 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

  

Актив 

Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи:       
    залишкова вартість 010 178 609 154 329 
    первісна вартість 011 240 058 238 301 
    накопичена амортизація 012 ( 61 449 ) ( 83 972 ) 
Незавершене будівництво 020 170 436 164 385 
Основні засоби:       
    залишкова вартість 030 1 224 381 1 162 363 
    первісна вартість 031 2 477 842 2 470 317 
    знос 032 ( 1 253 461 ) ( 1 307 954 ) 
Довгострокові біологічні активи:       
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 184 676 180 116 

    інші фінансові інвестиції 045 13 335 50 928 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 537 537 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 170 194 170 194 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 1 942 168 1 882 852 



II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 234 422 242 861 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 12 903 22 683 
Готова продукція 130 224 800 240 611 
Товари 140 303 303 
Векселі одержані 150 11 049 11 761 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       
    чиста реалізаційна вартість 160 75 773 99 048 
    первісна вартість 161 76 364 99 132 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 591 ) ( 84 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:       
    за бюджетом 170 127 813 374 304 
    за виданими авансами 180 49 842 96 575 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 41 632 70 283 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:       
    в національній валюті 230 6 020 5 200 
    у т. ч. в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 318 140 58 479 
Інші оборотні активи 250 81 625 130 240 
Усього за розділом II 260 1 184 322 1 352 348 
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 244 500 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 3 132 734 3 235 700 

  

Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Статутний капітал 300 949 385 949 385 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 981 952 981 952 
Резервний капітал 340 92 412 92 412 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 266 882 -390 668 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього а розділом I 380 2 290 631 1 633 081 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів       
Забезпечення виплат персоналу 400 270 270 
Інші забезпечення 410 0 0 
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 

резерва 
416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 
Усього за розділом II 430 270 270 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання       
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 



Інші довгострокові зобов’язання 470 16 16 
Усього за розділом ІІІ 480 16 16 
IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500 23 955 238 759 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 272 353 878 867 
Поточні зобов’язання за розрахунками:       
    з одержаних авансів 540 495 812 412 648 
    з бюджетом 550 1 131 2 073 
    з позабюджетних платежів 560 10 199 
    зі страхування 570 1 775 3 085 
    з оплати праці 580 3 782 6 110 
    з учасниками 590 33 070 33 070 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 9 659 27 252 
Усього за розділом IV 620 841 547 1 602 063 
V. Доходи майбутніх періодів 630 270 270 
Баланс 640 3 132 734 3 235 700 

Примітки: Вiдкрите акцiонерне товариство "Концерн Стирол" здiйснює облiкову полiтику на основi Закону 

України вiд 16.07.1999 № 996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в України", Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика затверджена наказом пiдприємства № 2841 вiд 23.12.2002г. 

з додатками. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у нацiональнiй валютi України. Концептуальною основою 

пiдготовки фiнансової звiтностi обрано Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку та iншi законодавчi акти 

щодо поряду ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi в Українi. Товариством 

використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99р.  

  

При веденi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi використовуються тi професiональнi судження 

та положення систем облiку, котрi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi 

звiтного року облiкова полiтика залишалася незмiнною.  

  

Наявнiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р. в розмирi 2 470 317 тис. грн. пiдтверджується аналiтичними 

даними облiку об'єктiв основних засобiв. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв у 2010 р. 

здiйснювався вiдповiдно П(с)БО №7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважався окремий об'єкт. В звiтному роцi 

переоцiнка основних засобiв (дооцiнка та уцiнка) не здiйснювалася. Залишкова вартiсть основних засобiв, що 

тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) складає 198 697 тис. грн. Первiсна вартiсть 

повнiстю замортизованих основних засобiв станом на 31.12.2010 р. склала 84 553 тис. грн. За рахунок цiльового 

фiнансування основнi засоби не придбавалися. В бухгалтерському облiку та звiтностi за 2010р. операцiї 

надходження, реалiзацiї, лiквiдацiї, iнвентаризацiї, ремонту та нарахування амортизацiї вiдображалися вiдповiдно 

до П(с)БО №7 та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Обранi методи оцiнки та нарахування амортизацiї 

залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. Амортизацiя нараховувалася пооб'єктно податковим методом. 

За наказом пiдприємства про облiкову полiтику лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв з метою амортизацiї 

дорiвнювала нулю. У складi iнших необоротних активiв пiдприємства вiдображалися бiблiотечнi фонди, малоцiннi 

необоротнi матерiальнi активи (МНМА), iнвентарна тара та iншi НМА. Встановлена вартiсна межа для предметiв, 

якi входять до складу МНМА, дорiвнює 1000 грн. Амортизацiя таких МНМА нараховується в першому мiсяцi 

використання об'єкту у розмирi 100% його амортизацiйної вартостi. Амортизацiя бiблiотечних фондiв 

нараховується у розмирi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання. Бухгалтерський облiк iнших 

необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(с)БО №7 "Основнi засоби". 

  



Облiк нематерiальних активiв здiйснювався згiдно з вимогами П(с)БО №8 "Нематерiальнi активи". Методи оцiнки 

та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. Строк використання 

нематерiальних активiв визначається за групами згiдно класифiкацiї. Лiквiдацiйна вартiсть приймалася на рiвнi 

нуля, амортизацiя НМА нараховувалася прямолiнiйним методом. Первiсна оцiнка НМА здiйснювалася за 

собiвартiстю їх придбання чи створення. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв 

складала 240 058 тис. грн. Наявнiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2010р. в розмирi 238 301 тис. грн. 

пiдтверджується аналiтичними даними бухгалтерського облiку. До складу нематерiальних активiв увiйшли: - права 

на об'єкти промислової власностi 26 928 тис. грн.; - права на комерцiйнi позначення 131 077 тис. грн.; - iншi 80 296 

тис.грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 83 972 тис.грн.  

  

Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених в основнi засоби, нематерiальнi активи 

(включаючи устаткування до мантажу), що здiйснюється для власних потреб Товариства. До складу статтi Балансу 

020 "Незавершене будiвництво" у сумi 164 385 тис.грн. увiйшли: - капiтальне будiвництво на суму 148 209 тис.грн.; 

придбання (виготовлення) необоротних активiв 16 176 тис.грн.  

  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 537 тис.грн.. Вiдстроченi податковi активи вiдповiдно до 

розрахунку на кiнець 2010 року складають 170 194 тис.грн. 

  

Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснювалася згiдно з вимогами П(С)БО №12. У статтi балансу 

"Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" вiдображаються фiнансовi iнвестицiї на перiод бiльше одного року, а також 

всi iнвестицiї, якi не можуть бути вiльно реалiзованi в будь-який момент. До довгострокових фiнансових iнвестицiй 

ВАТ "Концерн Стирол", якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, станом на 31.12.2010 у 

сумi 180 116 тис. грн. увiйшла балансова вартiсть iнвестицiй до статутного фонду iнших пiдприємств. Iншi 

фiнансовi iнвестицiї - 50 928 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї в фiнансовiй звiтностi вiдображаються за 

собiвартiстю.  

  

Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за собiвартiстю запасiв, згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999р. №246 зi змiнами та доповненнями. Первiсна 

вартiсть запасiв, виготовлених власними силами товариства, визначається згiдно П(С)БО 16 "Витрати" 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. № 246 зi змiнами та доповненнями. У 2010 

роцi встановлено, що одиницею запасiв є окреме найменування виду запасiв: виробничi запаси (сировина, основнi 

та допомiжнi матерiали та iншi); малоцiннi та швидкозношуванi предмети; незавершене виробництво; товари, якi 

придбанi (отриманi) для продажу. Для визначення собiвартостi вiдпущених в виробництво та при продажi 

незавершеного виробництва, сировини основних матерiалiв, палива технологiчного, лому та вiдходiв виробництва 

використовувався метод середньозваженої собiвартостi, товарiв - метод iдентифiкованої собiвартостi. Вартiсть 

переданих в експлуатацiю МШП списувалася на витрати з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного 

урахування таких предметiв по мiсцях експлуатацiї протягом термiну їхнього фактичного використання. Визначенi 

методи вибуття запасiв були незмiннi протягом 2010 року. Виробничi запаси за станом на 31.12.2010р. складають 

242 861 тис.грн., незавершене виробництво - 22 683 тис.грн., готова продукцiя - 240 611 тис.грн., товари - 303 

тис.грн. 

  

Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №10 "Дебiторська 

заборгованiсть" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.01.1999р. №237 зi змiнами та 

доповненнями та обраної облiкової полiтики. Резерв сумнiвних боргiв складає 84 тис.грн., основна частина 

дебiторської заборгованостi є поточною за укладеними договорами. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги становить 99 132 тис.грн., за виданими авансами - 96 575 тис.грн.  

  



У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути 

включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та яка вiдображається у складi оборотних активiв. Ця 

заборгованiсть на кiнець 2010 року  становить 70 283 тис. грн.  

  

Залишок коштiв на рахунку в нацiональнiй валютi на кiнець 2010 року склав 5 200 тис. грн., у iноземнiй валютi - 58 

479 тис.грн. 

  

Витрати майбутнiх перiодiв становлять 500 тис. грн. (витрати на переплату перiодичних видань та передплату 

витрат на навчання та iншi). 

  

На кiнець звiтного перiоду власний капiтал товариства становить 1 633 081 тис. грн., а саме: - статутний капiтал -

949 385 тис. грн. (на протязi року статутний капiтал не змiнювався. додаткового випуску акцiй не було); - iнший 

додатковий капiтал -981 952 тис. грн., який скаладається iз фонду дооцiнки необоротних активiв - 104 689 тис.грн., 

фонду iндексацiї об'єктiв цивiльної оборони - 1 933 тис.грн., фонду розвитку виробництва - 867 137 тис.грн., iншого 

- 8 193 тис.грн.; -резервний капiтал - 92 412 тис.грн.; - непокритий збиток -390 668 тис. грн. за рахунок отриманого 

збитку за звiтний рiк у сумi 657 550 тис.грн. Пiдприємство не має неоплаченого та вилученого капiталу.  

  

Облiк зобов'язань (кредиторська заборгованiсть) визнавався у випадку, якщо товари, послуги або роботи були 

отриманi пiдприємством вiд постачальникiв. Всi зобов'язання пiдприємства вiдображалися в облiку та звiтностi за 

iсторичною собiвартiстю i були класифiкованi як довгостроковi та поточнi. Довгостроковi зобов'язання 

пiдприємства станом на 31.12.2010 р складають 16 тис. грн.. Облiк поточних зобов'язання вiдповiдає вимогам 

П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання пiдприємства складають: по розрахункам з кредиторами за отриманi 

товари, роботи, послуги; по отриманих авансах; з бюджетом по платежам; з оплати працi; зi страхування, 

заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями та iншi поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання станом на 

31.12.2010 склали 1 602 063 тис. грн. з них: В статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" 

вiдображена сума заборгованостi постачальникам за матерiальнi цiнностi, виконанi роботи, отриманi послуги. Сума 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги на початок 2010 року дорiвнювала 272 353 тис. грн., 

станом на 31.12.2010 року кредиторська заборгованiсть 878 867 тис. грн. складається з: - заборгованостi за 

сировину, основнi та допомiжнi матерiали. 

  

Товариство протягом року користувалося позиковими коштами в нацiональнiй та iноземнiй валютi. Залишок 

короткострокових кредитiв банкiв станом на 31.12.2010р. по кредитах в iноземнiй валютi складає 238 759 тис.грн.  

  

Вiдстроченi податковi зобов`язання вiдсутнi. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2 073 тис.грн., зi 

страхування - 3 085 тис.грн., та з оплати працi - 6 110 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 27 252 тис.грн. Доходи 

майбутнiх перiодiв на кiнець року складають 270 тис. грн. 

  

  

Керівник   Павлючук Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер  Тятков Сергiй Вiкторович 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія Донецька область, КАЛIНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 1410636300 

Орган 

державного 

управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 
за СПОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук 

за КВЕД 24.15.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума   

Звіт про фінансові результати 

за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 

рядка 
За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2 203 292 1 985 726 
Податок на додану вартість 015 ( 60 978 ) ( 84 482 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
  025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
035 2 142 314 1 901 244 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2 506 344 ) ( 2 125 605 ) 
Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 0 0 

   збиток 055 ( 364 030 ) ( 224 361 ) 
Інші операційні доходи 060 1 981 114 1 392 213 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 79 680 ) ( 76 849 ) 
Витрати на збут 080 ( 123 465 ) ( 126 126 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2 018 279 ) ( 1 373 532 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 0 0 

    збиток 105 ( 604 340 ) ( 408 655 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 7 953 49 884 
Інші доходи 130 105 895 70 123 
Фінансові витрати 140 ( 18 384 ) ( 15 029 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 2 076 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 146 696 ) ( 74 275 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

170 0 0 



   прибуток 
    збиток 175 ( 657 648 ) ( 377 952 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 
176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( -98 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 53 759 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 0 0 

    збиток 195 ( 657 550 ) ( 324 193 ) 
Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 

   прибуток 
220 0 0 

    збиток 225 ( 657 550 ) ( 324 193 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

  

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2 491 723 2 232 444 
Витрати на оплату праці 240 90 043 38 886 
Відрахування на соціальні заходи 250 48 964 26 327 
Амортизація 260 162 047 169 992 
Інші операційни витрати 270 28 209 35 179 
Разом 280 2 820 986 2 502 828 

  

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 27125280 27125280 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -24 -14 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -24 -14 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: Визначення прибутку (збитку) за 2010 рiк акцiонерним товариством проводилося на пiдставi Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв  України вiд 31.03.1999р. №87 зi змiнами та доповненнями.  



За результатами дiяльностi пiдприємства у 2010 роцi був отриманий збиток у розмiрi 657 550 тис. грн. Визнання та 

оцiнка доходiв i витрат здiйснювалася згiдно з вимогами П(С)БО 15 "Доходи" та П(С)БО 16 "Витрати". Доходи i 

витрати пiдприємства включалися до складу Звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та 

вiдповiдностi. Тому доходи i витрати визначалися, коли вони вiдбувалися (а не тодi, коли отримувалися або 

сплачувалися грошовi кошти) i вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовому звiтi тих перiодiв, до яких 

вони належать. Витрати визнавалися на основi прямого зв'язку мiж ними та отриманими доходами. У 2010 роцi на 

пiдприємствi здiйснювалися операцiї, пов'язанi з операцiйною, iншою та фiнансовою дiяльнiстю. За результатами 

операцiйної дiяльностi у 2010 роцi був отриманий збиток у розмiрi 604 340 тис. грн. До складу операцiйної 

дiяльностi пiдприємства увiйшли операцiї iз списанням простроченої заборгованостi, списанням ТМЦ, операцiйна 

оренда, реалiзацiя запасiв, операцiйнi курсовi рiзницi, отриманi та сплаченi штрафи. Збиток вiд фiнансової 

дiяльностi у звiтному перiодi склав 10 431 тис. грн. (р.120,140). До складу фiнансової дiяльностi увiйшли суми 

отриманих та сплачених вiдсоткiв банкiв. Збиток вiд iншої дiяльностi у 2010 роцi склав 40 801 тис.грн. (р.130 та 160 

). До складу iншої дiяльностi увiйшли суми доходу та втират вiд лiквiдацiї основних засобiв, курсової рiзницi, 

фiнансових iнвестицiй, безкоштовно отриманих активiв: Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi є збиток 

у сумi 324 193 тис. грн. Чистий збиток дорiвнює 657 648 тис. грн.  

  

Класифiкацiя доходiв та витрат, одержаних ВАТ "Концерн Стирол" у 2010 роцi виглядає таким чином: дохiд вiд 

реалiазацiй продукцiї з ПДВ 2 203 292 тис. грн. ПДВ 60 978 тис. грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 1 901 244 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 2 142 314 тис. грн. Валовий збиток 364 030 тис. грн. Дохiд вiд реалiзацiї 

iноземної валюти-  1 947 111 тис. грн. - реалiзацiя оборотних активiв - 10 366 тис. грн.; - дохiд вiд курсової рiзницi 

12 924 тис. грн.; - дохiд вiд оренди - 10 713 тис. грн. 

  

Адмiнiстративнi витрати 79 680 тис. грн. Витрати на збут 123 465 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати у сумi 2 018 279 

тис. грн. Iншi доходи у сумi 105 895 тис. грн. Фiнансовi витрати (вiдсотки за користування кредитом) 18 384 тис. 

грн. Iншi витрати у сумi 146 696 тис. грн. 

  

Витрати пiдприємства згрупованi по елементам вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". 

Матерiальнi витрати - це вартiсть використаної у виробництвi сировини, матерiалiв, палива, електроенергiї, 

допомiжних матерiалiв та iн.- 2 491 723 тис.грн.; - витрати на оплату працi в сумi 90 043 тис. грн. До складу 

елемента "Витрати на оплату працi" включена заробiтна плата за окладами й тарифами, премiї та заохочення, 

матерiальна допомога, компенсацiйнi виплати, оплата вiдпусток та iншого невiдпрацьованого часу та iншi витрати 

на оплату працi; - вiдрахування на соцiальнi заходи в сумi 48 964 тис. грн. До складу елемента "Вiдрахування на 

соцiальнi заходи" вiднесено вiдрахування на пенсiйне забезпечення, вiдрахування на соцiальне страхування, 

страховi внески на випадок безробiття, вiдрахування в фонд страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та 

професiйних захворювань та iншi; - амортизацiя в сумi 162 047 тис. грн. До складу елемента "Амортизацiя" 

вiднесена сума нарахованої амортизацiї основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних 

матерiальних активiв; - iншi операцiйнi витрати в сумi 28 209 тис. грн. До складу елемента "Iншi операцiйнi 

витрати" вiднесена сума витрат операцiйної дiяльностi - податки, збори, обов'язкових платежiв до бюджету, 

витрати по соцiальної сферi, штрафи, фiнансовi санкцiї i iншi. Скоригований чистий збиток на одну просту акцiю 

складає 24 тис. грн. 

  

  

Керівник   Павлючук Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер  Тятков Сергiй Вiкторович 



КОДИ 
Дата 20.04.2011 

Підприємство 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія Донецька область, КАЛIНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 1410636300 
Орган 

державного 

управління 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 
за СПОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив та азотних сполук 

за КВЕД 24.15.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума   

Звіт про рух грошових коштів 

за 2010 рік 

Форма N 3   Код за ДКУД 1801004 
Стаття Код За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
          

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
010 365 250 0 0 0 

Коригування на: 

    амортизацію необоротних активів 
020 1 771 953 X 0 X 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
030 126 574 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
040 151 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності 
050 0 0 0 0 

Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X 
Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в чистих 

оборотних активах 
070 39 0 0 0 

Зменшення (збільшення): 

    оборотних активів 
080 1 983 714 0 0 0 

    витрат майбутніх періодів 090 950 517 0 0 0 
Збільшення (зменшення): 

    поточних зобов’язань 
100 47 982 0 0 0 

    доходів майбутніх періодів 110 3 960 0 0 0 
Грошові кошти від операційної 

діяльності 
120 0 0 0 0 

Сплачені: 

    відсотки 
130 X 0 X 0 

    податки на прибуток 140 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
150 -435 198 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
170 -435 198 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті           



інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

    фінансових інвестицій 
180 0 X 0 X 

    необоротних активів 190 0 X 0 X 
    майнових комплексів 200 0 0 0 0 
Отримані: 

    відсотки 
210 0 X 0 X 

    дивіденди 220 0 X 0 X 
Інші надходження 230 0 X 0 X 
Придбання: 

    фінансових інвестицій 
240 X 0 X 0 

    необоротних активів 250 X 0 X 0 
    майнових комплексів 260 X 0 X 0 
Інші платежі 270 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
280 0 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
300 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
          

Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X 
Отримані позики 320 0 X 0 X 
Інші надходження 330 0 X 0 X 
Погашення позик 340 X 0 X 0 
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0 
Інші платежі 360 X 0 X 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
370 0 0 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
390 0 0 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 0 0 0 0 
Залишок коштів на початок року 410 0 X 0 X 
Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
420 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 0 X 0 X 

Примітки: Зв?т про рух грошових кошт?в визначено за зм?стом, формою ? вимогами, в?дпов?дно до Закону 

України "Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?" в?д 16.07.1999р. № 996-Х?У, П(С)БО 4 

"Зв?т про рух грошових кошт?в", затвердженим наказом М?н?стерства Ф?нанс?в України № 87 в?д 31.03.1999 р. 

Метою складення зв?ту про рух грошових кошт?в є надання користувачам ф?нансової зв?тност? повної, правдивої 

та неупередженої ?нформац?ї щодо зм?н, що в?дбулися у грошових коштах та їх екв?валентах за зв?тний пер?од. 

?нформац?я про зм?ни в грошових коштах - це ?нформац?я про джерела надходжень грошових кошт?в протягом 

зв?тного пер?оду та напрями їх використання. Зв?т про рух грошових кошт?в надає додаткову ?нформац?ю для 

користувач?в ф?нансової зв?тност? щодо зм?н що стались у баланс? п?дприємства, а також ?нформац?ю стосовно 

доход?в та витрат, що були отриман? та сплачен? грошовими коштами. Кр?м того, Зв?т про рух грошових кошт?в, 

у поєднанн? з ?ншими ф?нансовими зв?тами, надає змогу: 1. Оц?нити здатн?сть п?дприємства генерувати майбутн? 

позитивн? грошов? потоки. 2. Зробити висновки щодо спроможност? п?дприємства погашати свої зобов'язання та 

сплачувати див?денди. 3. Оц?нити грошов? та негрошов? операц?ї п?дприємства, що в?дносяться до ?нвестиц?йної 

та ф?нансової д?яльност?. Залишок грошових кошт?в на початок року дор?внює 324 160 тис. грн. Залишок 

грошових кошт?в на поточному рахунку ВАТ "Концерн Стирол" станом на 31.12.2010 р. складає 63 679 тис. грн. 

Грошов? кошти на к?нець зв?тного пер?оду зменшилися на 260 481 тис. грн., з них: - зменшилося в?д операц?йної 

д?яльност? на 435 198 тис. грн.; - зменшилися в?д ?нвестиц?йної д?яльност? на 22 264 тис. грн.; - зб?льшилось в?д 

ф?нансової д?яльност? на 196 057 тис. грн. Рух кошт?в з операц?йної д?яльност? в?дбувся в результат? наступних 



операц?й: - надходження в?д реал?зац?й на суму 2 137 203 тис. грн.; - надходження в?д повернення з бюджету 

податку на додану варт?сть на суму 151 тис. грн.; - надходження в?д нарахування в?дсотк?в установами банк?в на 

суму 213 тис. грн.; - надходження в?д повернення аванс?в, перерахованих постачальникам на суму  126 574 тис. 

грн. Рух кошт?в у результат? ?нвестиц?йної д?яльност? в?дбувся за результатами наступних операц?й: - отримання 

кошт?в в?д реал?зац?ї ф?нансових ?нвестиц?й у сум? 89 943 тис. грн.; - отримання див?денд?в у сум? 51 тис. грн.; - 

сплата грошових кошт?в за придбан? ф?нансов? ?нвестиц?ї ? 69 525 тис. грн.; - сплата грошових кошт?в за 

придбан? необоротн? активи - 51 039 тис. грн. Рух кошт?в у результат? ф?нансової д?яльност? в?дбувся за 

результатами отримання позики на суму 474 787 тис. грн., погашення позики на суму 261 108 тис. грн., сплати     

див?денд?в у сум? 13 тис. грн., сплату ?нших платеж?в на суму 17 609 тис.грн. 

  

Керівник   Павлючук Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер  Тятков Сергiй Вiкторович 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія 
Донецька область, 

КАЛIНIНСЬКИЙ 
за КОАТУУ 1410636300 

Орган 

державного 

управління 

МІНІСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
за СПОДУ 6544 

Вид 

економічної 

діяльності 

Виробництво добрив та 

азотних сполук за КВЕД 24.15.0 

Одиниця 

виміру 
тис.грн. 

Контрольна 

сума 
  

Звіт про власний капітал 

за 2010 рік 

Форма N 4 
Код за 

ДКУД 
18010

05 

Стаття 
Код 

рядк

а 

Статут

ний 

капітал 

Пайов

ий 

капіта

л 

Додатко

вий 

вкладен

ий 

капітал 

Інший 

додатко

вий 

капітал 

Резерв

ний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплаче

ний 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок 

на початок 

року 

010 949 385 0 0 981 952 92 412 266 882 0 0 2 290 63

1 

Коригуван

ня: 
                    

Зміна 

облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправленн

я помилок 
030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригова

ний 

залишок на 

початок 

року 

050 949 385 0 0 981 952 92 412 266 882 0 0 2 290 63

1 

Переоцінка 

активів: 
                    

Дооцінка 

основних 

засобів 

06

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

основних 

засобів 

07

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 

незавершен

ого 

будівництва 

08

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

незавершен

09

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



ого 

будівництва 
Дооцінка 

нематеріаль

них активів 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріаль

них активів 

11

0 
( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

  
12

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

13

0 
0 0 0 0 0 -657 550 0 0 -657 550 

Розподіл 

прибутку: 
                    

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

14

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуванн

я прибутку 

до 

статутного 

капіталу 

15

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуванн

я до 

резервного 

капіталу 

16

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
17

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
  

                  

Внески до 

капіталу 
18

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборговано

сті з 

капіталу 

19

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
20

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
                    

Викуп акцій 

(часток) 
21

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій 

(часток) 

22

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн

я 

викуплений 

акцій 

(часток) 

23

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

24

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 

25

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акцій 
Інші зміни 

в капіталі: 
                    

Списання 

невідшкодо

ваних 

збитків 

26

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовн

о отримані 

активи 

27

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
28

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

в капіталі 
29

0 
0 0 0 0 0 -657 550 0 0 -657 550 

Залишок 

на кінець 

року 

30

0 
949 385 0 0 981 952 92 412 -390 668 0 0 

1 633 08

1 

Примітки: Власний капiтал - частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його 

зобов'язань. Бухгалтерський облiк власного капiталу товариством здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 5 "Звiт 

про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. № 87 зi змiнами та 

доповненнями, Статуту, наказу про облiкову полiтику, рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

  

Власний капiтал ВАТ "Концерн Стирол" станом на 31.12.2010 р. складають кошти статутного фонду пiдприємства, 

iншого додаткового капiталу, резервного капiталу та суми нерозподiленого прибутку. Статутний капiтал 

Товариства за станом на 31.12.2010 р. сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни та 

вiдповiдає установчим документам Товариства. Несплачений учасниками товариства капiтал вiдсутнiй. Протягом 

звiтного перiоду сума Статутного капiталу не змiнювалась.Акцiї власної емiсiї Товариство не викуповувало. 

Додаткового випуску акцiй не було.  

  

На кiнець звiтного перiоду власний капiтал Товариства становить 1 633 081 тис. грн., а саме: - статутний капiтал - 

949 385 тис. грн.; -iнший додатковий капiтал -981 952 тис. грн., який скаладається iз фонду дооцiнки необоротних 

активiв - 104 689 тис.грн., фонду iндексацiї об'єктiв цивiльної оборони - 1 933 тис.грн., фонду розвитку 

виробництва - 867 137 тис.грн., iншого - 8 193 тис.грн.; -резервний капiтал - 92 412 тис.грн.; - непокритий збиток - 

390 668 тис. грн. 

  

  

Керівник   Павлючук Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер  Тятков Сергiй Вiкторович 



КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 

ВIДКРИТЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 

за ЄДРПОУ 05761614 

Територія 
Донецька область, 

КАЛIНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 1410636300 

Орган 

державного 

управління 

МІНІСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

за СПОДУ 6544 

Галузь 

МІНІСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво 

добрив та азотних 

сполук 
за КВЕД 24.15.0 

Середньооблікова 

чисельність 

працюючих 
2 915 

Контрольна 

сума 
  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 
Код за 

ДКУД 
1801008 

Групи 

нематеріаль

них активів 

Код  

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

корисно

сті за рік 

Інші зміни за 

рік 
Залишок на 

кінець року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накоп

и-

чена 

аморт

и-

зація 

первісн

ої 

(пере-

оцінен

ої 

вартос

ті) 

накоп

и-

ченої 

аморт

и-

зації 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а 

вартіст

ь) 

накоп

и-

чена 

аморт

и-

зація 

первісн

ої 

(пере-

оцінен

ої 

вартос

ті) 

накоп

и-

ченої 

аморт

и-

зації 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а 

вартіст

ь) 

накоп

и-

чена 

аморт

и-

зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права 

користуванн

я 

природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 

користуван

ня майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 

позначення 

030 131 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 07

7 
0 

Права на 

об'єкти 

промислово

ї 

властивості 

040 26 928 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 928 260 



Авторське 

право та 

суміжні з 

ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші 

нематеріаль

ні активи 

070 82 053 61 189 23 0 0 1 780 1 367 23 890 0 0 0 80 296 83 712 

Разом 
080 240 058 61 449 23 0 0 1 780 1 367 23 890 0 0 0 238 30

1 
83 972 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 
(085) 

0 

  

II. Основні засоби 

Групи 

основних 

засобів 

Код  

ряд

ка 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло за 

рік 

Переоцінк

а 

(дооцінка 

+, уцінка -

) 

Вибуло за 

рік 
Нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

Втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості 

Інші зміни 

за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 
одержані 

за 

фінансов

ою 

орендою 

передані 

в 

оператив

ну оренду 

первісна 

(пероцін

ена) 

вартість 

знос 

первіс

ної 

(пере-

оцінен

ої) 

вартос

ті 

зно

су 

перві

сна 

(пере-

оціне

на) 

вартіс

ть 

знос 

первіс

ної 

(пере-

оцінен

ої) 

вартос

ті 

зно

су 

первіс

на 

(пере-

оцінен

а) 

вартіс

ть 

знос 

перві

сна 

(пере-

оціне

на) 

вартіс

ть 

зн

ос 

перві

сна 

(пере-

оціне

на) 

вартіс

ть 

зно

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні 

ділянки 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиці

йна 

нерухомі

сть 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капіталь

ні 

витрати 

на 

поліпше

ння 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, 

споруди 

та 

передава

льні 

пристрої 

120 694 272 
355 03

1 
11 111 0 0 

14 62

6 
7 47

0 
13 290 0 0 0 

690 75

7 
360 85

1 
0 0 

13 15

6 
6 8

07 

Машини 130 1 596 82 808 74 40 728 0 0 92 84 63 0 111 601 0 0 0 1 544 857 33 0 0 597 371 



та 

обладнан

ня 

9 1 8 11 709 1 

Транспор

тні 

засоби 
140 45 867 39 211 37 708 0 0 8 075 

5 81

4 
6 108 0 0 0 75 500 39 505 0 0 4 311 

1 0

63 

Інструме

нти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

150 18 902 15 941 654 0 0 3 098 
2 79

6 
666 0 0 0 16 458 13 811 0 0 384 375 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторі

чні 

насаджен

ня 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

основні 

засоби 
180 5 398 3 692 695 0 0 259 205 545 0 0 0 5 834 4 032 0 0 41 28 

Бібліотеч

ні фонди 
190 98 98 1 0 0 0 0 1 0 0 0 99 99 0 0 0 0 

Малоцін

ні 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

200 2 469 2 445 416 0 0 84 49 392 0 0 0 2 801 2 788 0 0 0 0 

Тимчасо

ві 

(нетитул

ьні) 

споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природн

і ресурси 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентар

на тара 
230 8 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 24 16 0 0 0 0 

Предмет

и 

прокату 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необорот

ні 

матеріал

ьні 

активи 

250 113 999 28 302 27 652 0 0 7 516 
4 31

9 
5 538 0 0 0 

134 13

5 
29 521 0 0 0 0 

Разом 260 
2 477 84

2 
1 253 

461 
118 98

1 
0 0 

126 5

06 
83 6

64 
138 157 0 0 0 

2 470 

317 
1 307 

954 
0 0 

18 48

9 
8 6

44 

  

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 

законодавством обмеження права власності 
(261) 

0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо) 
(263) 

198 697 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 84 553 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 



З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 
1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 14 782 148 209 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 55 308 8 448 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 22 103 7 635 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 39 93 
Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 92 232 164 385 

  

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

  

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 75 327 175 659 0 

дочірні підприємства 360 0 293 0 
спільну діяльність 370 0 4 164 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 5 0 

акції 390 0 114 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 53 725 50 809 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 129 052 231 044 0 

  

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
50 928 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 

  



V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 
1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 10 713 5 437 

Операційна курсова різниця 450 12 924 10 703 
Реалізація інших оборотних активів 460 10 366 6 514 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 561 
Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 1 955 

Інші операційні доходи і витрати 490 1 947 111 1 993 109 
у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 81 

дочірні підприємства 510 0 356 
спільну діяльність 520 0 1 639 
В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 51 X 

Проценти 540 X 18 384 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 7 902 0 
Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 96 377 94 512 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 769 4 376 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 12 032 
Інші доходи і витрати 630 8 749 35 776 

  

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 11 785 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 

12 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 
(633) 

0 

  

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 3 
Поточний рахунок у банку 650 61 095 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 660 2 581 



книжки) 
Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 63 679 

  

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 
(691) 

0 

  

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 
Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року нараховано 

(створено) 

додаткові 

відраху-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 270 0 0 0 0 0 270 

Забезпечення наступних 

витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

  760 0 0 0 0 0 0 0 
  770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 591 0 0 507 0 0 84 
Разом 780 861 0 0 507 0 0 354 

  

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 
збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 
уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 112 440 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 14 675 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 1 857 0 0 
Будівельні матеріали  840 55 548 0 0 



Запасні частини 850 57 254 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 1 087 0 0 

Незавершене виробництво 890 22 683 0 0 
Готова продукція 900 240 611 0 0 
Товари 910 303 0 0 
Разом 920 506 458 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

  

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

506 458 

      переданих у переробку (922) 7 427 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

  

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
940 99 132 13 516 69 938 1 761 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 70 283 42 366 14 084 2 051 

  

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1 214 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

  

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2 386 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 
980 0 

  



XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:     
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

  

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 0 
Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 170 194 

 на кінець звітного року 1225 170 194 
Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 -98 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 -98 

     зменшення (збільшення) відстрочених  

     податкових активів 
1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених 

     податкових зобов’язань 
1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених 

     податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених 

     податкових зобов’язань 
1253 0 

  

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 162 047 
Використано за рік - усього 1310 92 232 



в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 14 782 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 77 411 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 39 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

  1316 0 
  1317 0 

  



XIV. Біологічні активи 

Групи 

біологічн

их 

активів 

Код 

ряд

ка 

Обліковуються за первісною вартістю 
Обліковуються за 

справедливою вартістю 
залишок на 

початок року 
надій

шло за 

рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисн

ості 

вигоди 

від 

відновле

ння 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року 
зали

шок 

на 

почат

ок 

року 

надій

шло за 

рік 

зміни 

варто

сті за 

рік 

вибу

ло за 

рік 

зали

шок 

на 

кінец

ь 

року 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 

перві

сна 

вартіс

ть 

накопич

ена 

амортиз

ація 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостр

окові 

біологічні 

активи - 

усього 

в тому 

числі: 

141

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча 

худоба 
141

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

продукти

вна 

худоба 

141

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

багаторіч

ні 

насаджен

ня 

141

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  141

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші 

довгостро

кові 

біологічні 

активи 

141

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 

біологічні 

активи - 

усього 

в тому 

числі: 

142

0 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини 

на 

вирощува

нні та 

відгодівлі 

142

1 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   

біологічні 

активи в 

стані 

біологічн

их 

перетворе

нь (крім 

тварин на 

142

2 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 



вирощува

нні та 

відгодівлі

) 
  142

3 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші 

поточні 

біологічні 

активи 

142

4 
0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 143

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 
(1431) 

0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 
(1433) 

0 

  



  

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської 

продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування 

показника 
Код  

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка 

від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий 

результат (прибуток 

+, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання 

та 

реалізації 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи рослинництва - 

усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:                     
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   Соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки 

(фабричні) 
1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, 

кісточкові) 
1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція 

рослинництва 
1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні 

активи рослинництва 
1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 

додаткові біологічні 

активи тваринництва - 

усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:                     
приріст живої маси - 

усього 
1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 

    великої рогатої 

худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція 

тваринництва 
1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні 

активи тваринництва 
1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська 

продукція та додаткові 

біологічні активи - 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



разом 

  

Керівник  Павлючук Сергiй Миколайович 

Головний бухгалтер Тятков Сергiй Вiкторович 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ПАО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

  

  

Собственникам компании ПАО "Концерн Стирол " и  Дочерних Компаний 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности компании        

ПАО "Концерн Стирол "  и Дочерних Компаний (далее - "Группа"), которая включает в себя 

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года, 

консолидированный отчет о комплексной прибыли и убытках, консолидированный отчет об 

изменениях в собственном капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств 

за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.  

  

Ответственность управленческого персонала за финансовую отчетность 

Управленческий персонал несёт ответственность за подготовку и достоверное представление 

консолидированной финансовой отчётности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчётности. Ответственность управленческого персонала заключается в разработке, 

внедрении и поддержании системы внутреннего контроля относительно подготовки и 

достоверного представления консолидированной финансовой отчётности без существенных 

искажений, которые могут возникнуть вследствие намеренных действий или ошибок, выборе и 

применении соответствующей учетной политики, а также обоснованных учётных оценок. 

  



Ответственность Аудитора 

Нашей ответственностью является высказывание мнения относительно предоставленной 

консолидированной финансовой отчётности на основании результатов аудита. Мы провели 

аудит в соответствии с Международными стандартами аудита, которые требуют от нас 

соблюдения профессиональной этики, а также планирования и выполнения аудита для 

получения достаточной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит предусматривает выполнение аудиторских процедур для получения аудиторских 

доказательств относительно сумм и раскрытий в финансовой отчётности. Выбор процедур 

зависит от суждений аудитора. К таким процедурам относится оценка рисков существенных 

искажений финансовой отчётности вследствие намеренных действий или ошибок.  

Аудит также включает оценку целесообразности примененной учётной политики, приемлемости 

учётных оценок, принятых руководством Группы, а также общего представления финансовой 

отчётности. 

За исключением указанного в следующем параграфе, мы провели аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита 700 "Формирование мнения и предоставление отчета 

относительно финансовой отчетности", 705 "Модификация мнения в отчете независимого 

аудитора", 710 "Сравнительная информация - соответствующие показатели и сопоставимая 

финансовая отчетность", 720 "Ответственность аудитора относительно прочей информации в 

документах, которые содержат сопоставимую аудитором финансовую отчетность".  

Полученные аудиторские доказательства обеспечивают достаточное основание для 

высказывания нашего мнения. 

  

Аудиторское мнение 

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов Группы,  состоянием на 31 декабря 

2010 года, так как эта дата предшествовала  нашому назначению аудитором Группы. Учитывая 

характер учета запасов Группы,  мы не имели возможности подтвердить количество запасов и 

фактическое состояние дебиторской задолженности, которая оставалась непогашенной на дату 

завершения аудиторской проверки, при помощи прочих аудиторських процедур. Оценка 



дебиторской задолженности проведена нами на основании документов предоставленных 

Управленческим персоналом Группы. 

По нашему мнению, за исключением указанных выше корректировок, которые могли бы быть 

необходимыми, если бы Аудитор мог бы подтвердить количество запасов и состояние 

дебиторской задолженности на дату завершения аудиторской проверки,  консолидированная 

финансовая отчетность справедливо и достоверно, во всех существенных аспектах  отображает 

финансовое состояние Группы на 31 декабря 2010 года, ее финансовые результаты  и движение 

денежных средств, изменение собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2010 

года, и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности. 

  

Аудиторско-консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ" 

  

  

31 марта 2011 

04053, г.Киев, ул.Кудрявская, 8б, оф.2 

  

     

ПАО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"          

        

Консолидированный финансовый отчет         

   

за год, закончившийся 31 декабря 2010 

Отчет о финансовой позиции          

  

на 31 декабря 2010 



(в тысячах Украинских гривен) 

                                                         31.12.2010 31.12.2009 

Активы             

       

Необоротные активы           

         

Основные средства                                          1 146 092 1 265 552 

Авансы в осносные средства                                            21 452 21 452 

Нематериальные активы                                                17 505 17 451 

Инвестиции в дочернии и асоциированые компании 9 799 3 747 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 45 047 6 246 

Долгосрочные банковские депозиты   13 766 13 766 

Отложенные налоговые активы   165742 165742 

         

      1 419 403    1 493 956 

Оборотные активы            

        

Запасы      377 872 370 603 

Кредиты связанным лицам     6 556 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 151 737 53 815 

Дебиторская задолженность по НДС  106 937 172 089 

Расчеты по налогу на прибыль   372 236 26 047 



Краткосрочные банковские депозиты  13 826 25 646 

Авансы выданные поставщикам   61 480 9 893 

Денежные средства и их эквиваленты  324765 381516 

    

Всего  оборотные Активы              1 408 853 1 046 165 

     

Всего Активы                2 828 256 2 540 121 

              

      

Капитал и обязательства           

         

Капитал             

       

Уставной капитал     (949 385) (949 385) 

Дополнительный капитал    (31 382) (30 739) 

Акции в собственности компании    239 550 

Нераспределенная прибыль   (128 999) (744 824) 

              

      

Всего капитал акционеров материнской компании (1 109 766)   (1 485 398) 

              

      



Доля не контролирующих акционеров  (10 008)   (10 345) 

Всего капитал     (1 119 774)     (1 495 743) 

              

       

Долгосрочные обязательства          

          

Кредиты и займы     (7 835)   

Обеcпечение выплат сотрудникам   (37 321) (37 321) 

Отложенные налоговые обязательства  (5 145) (5 145) 

Итого долгосрочные обязательства   (50 301) (42 466) 

              

      

Текущие обязательства           

         

Краткосрочные кредиты и займы   (238 759)   (24 084) 

Расчеты по процентным кредитам и займам  (235)   

Краткосрочные кредиты и займы от связанных сторон    (110 528) 

Обязательства перед неконтрольными долями участия    (202 149) 

Авансы полученные    (440 061)   (329 317) 

Торговые и прочие обязательства    (946 205)   (302 583) 

Задолженность по дивидендам   (32 919)   (33 251) 

Обязательства по налогу на прибыль         



           

Итого краткосрочные обязательства   (1 658 179)   (1 001 912) 

              

      

Итого Обязательства    (1 708 480)   (1 044 378) 

     

Итого акционерный капитал и обязательства  (2 828 256)   (2 540 121) 

              

      

Отчет о комплексной прибыли и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2010   

         

(в тысячах Украинских гривен) 

                                                                   2 009                 2 010  

Доходы     2 192 033 1 687 801 

Себестоимость реализованной продукции (2 550 724) (1 982 322) 

Валовая прибыль (убыток)   (358 691)  (294 521) 

              

      

Прочие операционные доходы (расходы) (2 807)  2 083 

Расходы на сбыт    (126 855)  (132 633) 

Общие и административные расходы  (81 430)  (82 895) 

Прочие операционные расходы  (33 031)  (177 129) 



Курсовая разница    (4 064)  23 449 

     

Операционные расходы   (606 878)  (661 646) 

              

      

Доходы от финансовой деятельности 112 335  94 456 

Расходы от финансовой деятельности (121 113)  (54 078) 

Прибыль от асоциируемых компаний    (6 842) 

     

Прибыль до налогообложения (убытки) (615 656)  (628 110) 

     

Налог на прибыль    (169)  65 737 

         

Чистая прибыль    (615 825)  (562 373) 

     

Чистая прибыль:            

        

Основные акционеры   (615 488)  (562 387) 

Миноритарные акционеры   (337)  14 

              

      

Чистая прибыль    (615 825)  (562 373) 



              

      

     

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010  

           

(в тысячах Украинских гривен)          

         

  

Мажоритарные акционеры           

  

Уставной капитал Дополнительный капитал   Акции в собственности компании   

Нераспределенная прибыль  Всего Миноритарный интерес  Общий капитал 

              

      

На 31 декабря 2008 года 949 385 30 237 -        1307211 2 286 833    9 150 2 295 983 

Чистая прибыль за год      -              -           -        -562387 (562 387)        14 (562 373) 

Прочий совокупный доход      -     - -             -                      -          -               - 

Итого совокупный доход      -     -           -             -  (562 387)        14 (562 373) 

              

      

Собственные акции     -               -     (239 550)      -                (239 550)           - (239 550) 

Продажа дочерних компаний         (928) (928) 

Приобритение дочерней компании 502         -              -                     502         15 517 



Приобритение   доли неконтролирующих участников  -  - 

Увелечение доли в акционерном капитале дочерних компаний      2 094 2 094 

Дивиденды выплаченые мажоритарным акционерам  -  - 

              

      

На 31 декабря 2009 года 949 385 30 739  (239 550) 744 824 1 485 398   10 345  

1 495 743 

Чистая прибыль за год           

       

Прочий совокупный убыток    (615 825)    (615 825)    (337)  (616 

162) 

Итого совокупный убыток        (615 825)    (337)  (616 162) 

              

      

Собственные акции   239 550      239 550   239 550 

Продажа дочерних компаний           - 

Приобритение дочерней компании   643                          643                 643 

Приобритение   доли неконтролирующих участников         -      - 

Увелечение доли в акционерном капитале дочерних компаний        - 

Дивиденды выплаченые мажоритарным акционерам         -      - 

              

      

На 31 декабря 2010 года 949 385 31 382 - 128 999    1 109 766   10 008   1 119 



774 

  

  

Консолидированный отчет о движении денежных средств   

за год, закончившийся 31 декабря 2010 

(в тысячах Украинских гривен)          

         

  

2010 

              

   

Денежные потоки от операционной деятельности       

          

Денежные поступления от покупателей        2 289 487 

Денежные средства, выплаченные поставщикам и служащим (2 702 988) 

Уплаченный налог на прибыль  - 

Прочии поступления денежных средства от операционной деятельности 2 187 928 

Прочии выбытия денежных средства от операционной деятельности (2 002 665) 

Денежные потоки от операционной деятельности  (228 238) 

              

      

Потоки денежных средств от инвестиционной      деятельности                



              

              

  

Приобретение необоротных активов (51 039) 

Реализация необоротных активов    8 587 

Приобретение финансовых инвестиций  (73 036) 

Реализация финансовых инвестиций  89 943 

Полученные проценты   - 

Прочии платежи    51 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности  (25 494) 

              

      

Потоки денежных средств от финансовой деятельности        

              

               

Поступления от займов  474 787 

Погашение займов   (261 108) 

Прочии платежи  (17 622) 

Денежные потоки от финансовой деятельности  196 057 

              

      

Чистое изминение денежных средств и их эквивалентов за период  (57 675) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  381 516 



Курсовые разницы 924 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  324 765 

  



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п  
Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од.вим.) 

у грошовій 

формі (тис. 

грн.) 

у 

відсотках 

до всієї 

виробленої 

продукції 

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

од.вим.) 

у грошовій 

формі (тис. 

грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Амiак 
399 

016,9тонни 
1 026 684,60 49,76 

394 

742,3тонни 
1 051 065,90 49,47 

2 Карбамiд 
369 

928,4тонни 
760 407,80 36,86 

350 

778,7тонни 
761 255,10 35,83 

3 
Полiстирол 

вспiнюючий 
10 

647,2тонни 
136 535,00 6,62 

10 

792,0тонни 
138 396,20 6,51 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 
1 2 3 
1 Природний газ 78,83 
2 Електрична енергiя 8,94 
3 Стирол 5,86 

  

 


