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Вступ 

      Придбання цінних паперів ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" пов'язане з ризиками, описаними 

у річної інформації.  

      Річна інформація ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складена та розкрита відповідно до вимог 

"Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які 

знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 

22.06.2010 №981.  

       

      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не використовувало у 2011 році послуги рейтингових 

агенств.  

      У ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязі 2011 року не було зареєстрованих випусків 

облігацій та інших цінних паперів, які підлягають реєстрації.  

      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязі 2011 року не отримувало гарантії від третіх осіб 

щодо виконання зобов'язань за випусками боргових цінних паперів.  

      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у 2011 році не здійснювало випуск цільових облігацій, 

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

      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на протязі 2011 року не здійснювало випуск похідних цінних 

паперів. 

  

Розділ I. Резюме річної інформації 

       



Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його 

фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору 

для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне 

рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше 

прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації. 

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

       

      Згідно плану приватизації ГОРЛІВСЬКОГО ОРЕНДНОГО КОНЦЕРНА "СТІРОЛ", 

затвердженного 14.06.1994р. Фондом державного майна України, був підписаний 

Установчий договір від 18.08.1994р. між Фондом державного майна та організацієй 

орендарів Горлівського виробничого об'єднання "СТІРОЛ" про створення ВІДКРИТОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ" шляхом перетворення з орендного 

концерну "СТІРОЛ".  

      ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" було зареєстроване 

Ісполкомом міської Ради м. Горлівка Донецької області 10.10.1995р. Розмір статутного 

фонду ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складав 678 132 млн.крб., який був поділений на 1 291 

680 простих імених акцій номінальною вартістю 525 000 крб. кожна.  

      Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 15.06.1996р. 

(Протокол №2 від 15.06.1996р.) статутний фонд ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у розмірі 678 

132 млн. крб. був поділений на 27 125 280 простих імених акцій номінальною вартістю 25 

000 крб. кожна.  

      Згідно рішення загальних зборів ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 20.12.1997р. (Протокол 

№4 від 20.12.1997р.) була збільшена номінальна вартість до 12 гривень за рахунок за рахунок 

індексації балансової вартості основних фондів. Статутний фонд ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

склав 325 503 360 гривень, який був поділений на 27 125 280 простих імених акцій.  

      Згідно рішення загальних зборів ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 10.06.2006р. (Протокол 

№13 від 10.06.2006р.) була збільшена номінальна вартість до 35 гривень за рахунок за 

рахунок індексації балансової вартості основних фондів. Статутний фонд ВАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" склав 949 384 800 гривень, який був поділений на 27 125 280 простих імених 

акцій.  

      У 2010 році згідно с «Законом України про акціонерні товариства» загальними зборами 

акціонерів (протокол №17 від 20.07.2010) прийнято рішення про переведення випуску 

простих іменних акцій ВАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» документарної форми існування у 

бездокументарну форму існування.  

      Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у 2011 році за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №18 від 17.01.2011) 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" було перейменовано на 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

       

      Основні види господарської діяльності:  

      Код за КВЕД 24.15.0 виробництво добрив та азотних сполук  

      Код за КВЕД 24.16.0 виробництво пластмас у первинних формах  

      Код за КВЕД 24.13.0 виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції  

       

      Метою діяльності ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" є отримання прибутку від здійснення 

підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, 

розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш 

перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та 

інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці.  

       

      Основні напрями діяльності ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» на 2012 рік:  

      - модернізація складу рідкого аміаку;  



      - початок модернізації агрегату з виробництва аміаку заводу №1, кінець якої 

запланований у 2014 році, з метою підвищення потужності до 1700 тн/добу та зниження 

споживання природного газу до 1020 м3 на 1 тону аміаку;  

      - заміна труб первинного риформінгу та реконструкція колони синтезу із заміною 

каталізатора синтезу агрегату з виробництва аміаку №1-Б з метою підвищення потужності до 

1550 тн/добу та зниження споживання природного газу до 1120-1125 м3 на 1 тону аміаку;  

      - ремонт агрегату з виробництва аміаку №1-В для забезпечення безпечної роботи;  

      - модернізація агрегатів з виробництва карбаміду №1 та №2 з метою досягнення 

потужності 3000 тн/добу цілий рік;  

      - ремонт агрегатів з виробництв азотної кислоти з метою зниження споживання 

природного газу та електроенергії;  

      - реконструкція та ремонт водооборотних циклів ВОЦ-11 і ВОЦ-12;  

      - ремонт міжцехових естакад, трубопроводів технологічних середовищ (колектор подачі 

води з біохімічної очистки на промисловий майданчик підприємства);  

      - початок інжинірингових робіт за проектом збільшення виробництва карбаміду до 4000 

тн/добу;  

      - відновлення виробництва водостійкої селітри.  

       

      Протягом 2011 року після тривалого періоду простою було введені в експлуатацію 

потужності вирбництва аміаку (завод №1) та аміачної селітри. Доход від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) у 2011 році склав 5 470 838 тис.грн. (248,3% в порівнянні з 

аналогічним показником за 2010 рік). Збиток у 2011 році склав 349 763 тис.грн.  

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три 

останні звітні роки (тис. грн)  

       

Назва показника 2011 2010 2009 

1 2 3 4 

Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

5290037 2142314 1901244 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
5273356 2506344 2125605 

Валовий прибуток (збиток) 16681 (364030) (224361) 

Інші операційні доходи 2075986 1981114 1392213 

Адміністративні витрати 113597 79680 76849 

Витрати на збут 263254 123465 126126 

Інші операційні витрати 2005476 2018279 1373532 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності:    

     прибуток (збиток) (289660) (604340) (408655) 

     інші доходи 16033 113848 120007 

     інші витрати 75589 167156 89304 

Фінансові результати від звичайної 

діяльності до оподаткування:    

     прибуток (збиток) (349216) (657648) (377952) 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності 
457 -98 -53759 

Чистий прибуток (збиток) (349673) (657550) (324193) 

Чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію (грн) 
(13) (24) (12) 



Всього активів, у т.ч. 4720605 3235700 3132734 

Оборотні активи 2533825 1352348 1184322 

     у т.ч. грошові кошти та їх 

еквіваленти 
540720 63679 324160 

Необоротні активи 2186579 1882852 1942168 

Всього пасивів, у т.ч. 4720605 3235700 3132734 

Зобов`язання 3436657 1602079 841563 

     поточні зобов`язання 2637665 1602063 841547 

     довгострокові зобов`язання 798992 16 16 

Забезпечення наступних витрат та 

платежів 
270 270 270 

Власний капітал 1283408 1633081 2290631 

     статутний капітал 949385 949385 949385 

     пайовий капітал 
   

     додатковий вкладений капітал 
   

     інший додатковий капітал 981952 981952 981952 

     резервний капітал 92412 92412 92412 

     (неоплачений капітал) 
   

     (вилучений капітал) 
   

     нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
(740341) (390668) 266882 

Розрахункова вартість чистих 

активів 
1283408 1633081 2290631 

 

  

Розділ IІ. Фактори ризику 

      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.  

      Необхiдна державна пiдтримка на рiвнi Уряду України при вiдстоюваннi iнтересiв 

українських пiдприємств у ходi антидемпiнгових розслiдувань.  

       

      "Розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі Товариства можливе у разі 

прийняття рішення загальними зборами акціонерів по зміну розміру (збільшення чи 

зменшення) Статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома 

чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 

Товариства та є власниками голосуючих акцій).  

      Згідно Статуту Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має 

зобов'язання про обов’язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до 

законодавства. 

  

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента 

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  



      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

      Код за ЄДРПОУ - 05761614  

      До 26.01.2011 року  

      ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

      ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

      Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» у 2011 році за 

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №18 від 17.01.2011) 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" було перейменовано на 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

       

      Дата проведення державної реєстрації - 10.10.1995  

      Дата и номер номер запису про державну реєстрацію про заміну свідоцтва про державну 

реєстрацію у зв'язку зі зміною найменування - 26.01.2011 №1 256 105 0021 000114  

      Місцезнаходження: 84610, Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, 

будинок 10  

      тел. 06242-78338, факс 06242-78243  

      адреса електронної пошти office@mail.stirol.net  

      веб-сторінка : www.stirol.net  

      Корпоративний секретар Янковський Сергій Володимирович. Місцезнаходження: 84610, 

Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, будинок 10. Тел. 06242-78969.  

       

      Строк існування Товариства 16 років, Товариство створено на невизначений строк. 

      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.  

      Товариство засновано згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдповiдно до законiв України "Про 

приватизацiю майна державних пiдприємств" , "Про господарськi товариства"  

      В процедурах злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Товариство не 

перебувало.  

      Структурні зміни в організаційній структурі Товариства, основних структурних 

підрозділах емітента та їх функціональне призначення, протягом звітного періоду не 

здійснювалося.  

       

      Згідно нової редакції Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" зареєстрованої 27 вересня 2011 

року в Товаристві утворено наступні органи:  

      1. Загальні збори акціонерів – вищий орган.  

      2. Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах 

компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність 

Правління. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлен в кількості 7 осіб, які 

обираються строком на 3 (три) роки.  

      3. Правління – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною 

діяльністю Товариства. Кількісний склад Правління Товариства встановлен в кількості 8 

осіб, які обираються строком на 1 (один) рік.  

      4. Ревізійна комісія - орган контролю Товариства, який здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства 

встановлен в кількості 3 осіб, які обираються строком на 5 (п’ять) років.  

       

      Відокремлені підрозділи Товариства:  

      САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

      Адреса: 84601, Донецька область, місто Горлівка, Центрально-міський район, вулиця 

Безпощадного, будинок 49  

      Дата і країна реєстрації: 28.12.1994р., Україна.  

      Основною задачею санаторію-профілакторію є підтримка і зміцнення здоров'я робітників 

Товариства, які за медичними показниками потребують в санаторно-курортному і 

профілактичному лікуванні захворювань, пов’язаних з факторами виробничого середовища й 

умовами праці.  

       

      ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" У МІСТІ КИЇВ  

      Адреса: 01601, місто Київ, Печерський район, вулиця Мечнікова, будинок 2  

      Дата і країна реєстрації: 28.12.2011р., Україна.  

      Цілями створення та діяльності Представництва є здійснення представницьких функцій і 

захист інтересів Товариства у його взаємовідносинах з третіми особами, в тому числі, але не 

виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, 

інших суб’єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, органах нотаріату, в 

органах державної виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усіх судах 

загальної юрисдикції України та перед іншими особами.  

       

      Дочірні підприємства Товариства:  

      ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН СТИРОЛ"  

      Адреса: 84646, Донецька область, місто Горлівка, Центрально-міський район, бульвар 

Димитрова, 74  

      Дата і країна реєстрації: 19.08.1998р., Україна  



      Метою діяльності підприємства є задоволення потреб фізичних і юридичних осіб у різних 

видах продукції, товарів, робіт, послуг, з метою реалізації виробничо-економічних, 

соціально-культурних інтересів і науково-технічних програм Засновника Підприємства.  

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства станом на початок та кінець 

звітного періоду дорівнює 949 385 тис.грн. Статутний капітал сплачений повністю.  

      Розмір власного капіталу на початок звітного періоду дорівнює 1 633 081 тис.грн., на 

кінець звітного періоду 1 283 408 тис.грн.  

      Протягом звітного періоду зміни розміру або структури статутного капіталу не 

відбувалися.  

      ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.  

  

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента 

      Основні види діяльності:  

      Код за КВЕД 24.15.0 виробництво добрив та азотних сполук  

      Код за КВЕД 24.16.0 виробництво пластмас у первинних формах  

      Код за КВЕД 24.13.0 виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї  

       

      Основні види продукції  

       

      Обсяги виробництва за 2011 рік  

      Аміак 426 077,1 тн 1 435 309,0 тис.грн. 27,12 % до всієї виробленої продукції  

      Карбамід 900 513,2 тн 2 504 238,6 тис.грн. 46,65 % до всієї виробленої продукції  

      Амiачна селiтра 414 690,8 тн 938 875,5 тис.грн. 17,36 % до всієї виробленої продукції  

       

      Обсяги реалізації за 2011 рік  

      Аміак 411 099,5 тн 1 426 870,2 тис.грн. 27,04 % до всієї реалізованої продукції  

      Карбамід 875 327,0 тн 2 563 319,1 тис.грн. 41,96 % до всієї реалізованої продукції  

      Амiачна селiтра 376 968,6 тн 844 439,4 тис.грн. 16,01 % до всієї реалізованої продукції  

       

      Середньореалізаційні ціни  

      Аміак 3 470,86 грн.  

      Карбамід 2 928,41 грн.  

      Амiачна селiтра 2 240,08 грн.  

       

      Загальна сума експорту за 2011 рік – 4 386 009,0 тис.грн., що становить 83,18% в 

загальному обсязі продажів.  

       

      Нові види продукції не пропонувались Товариством на ринку у звітному періоді.  

       

      Структура собівартісті реалізованої продукції Товариства у 2011 році (витрати, які склали 

більш 4% собівартості реалізованої продукції).  

      1. Природний газ - 71,4% від загальної собівартості реалізованої продукції.  

      2. Електрічна енергія - 6,3% від загальної собівартості реалізованої продукції.  

      3. Стирол - 4,2% від загальної собівартості реалізованої продукції. 

      Протягом звітного періоду не було змін в системі збуту продукції.  

      Головною технологiчною сировиною для товариства є природний газ (хiмiчна формула 

CH4) якiй постачався на пiдприємство у 2011 роцi компанiями ДК "Газ України" 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Osthem Holding Limited, Кіпр. 

Дiнамiка цiн на природний газ у 2011 р. наступна:  

      1 квартал 2011 року - 2 327,64 грн. за 1 тис.м3 без ПДВ  

      2 квартал 2010 року - 280,00 доларів США за 1 тис.м3  

      липень 2011 року - 320,00 доларів США за 1 тис.м3  



      серпень-вересень 2011 року - 367,00 доларів США за 1 тис.м3  

      жовтень-грудень 2011 року - 412,00 доларів США за 1 тис.м3  

      Товариство не здійснювало спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, 

організаціями.  

      Товариство для здійснення фінансово-господарської діяльності має наступні ліцензії та 

дозволи:  

      господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ 574414 від 

08.02.11р. Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Строк дії ліцензії: 

23.11.15р.;  

      збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного каміння АВ 

563569 від 15.02.11р. Мiнiстерство фiнансiв України: Строк дiї лiцензiї необмежений;  

      надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АВ 553008 

від 03.10.08р. Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Строк дії ліцензії: до 02.10.13р.;  

      надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним 

транспортом АГ 588909 від 06.04.11р. Мiнiстерство транспорту та зв'язку України 

(Головавтотрансiнспекцiя). Строк дiї лiцензiї необмежений.;  

      виробництво електроенергiї АГ 500268 від 18.02.2011 Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України Строк дії до 01.11.16р.;  

      на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом АГ 500269 від 18.02.11р. Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання електроенергетики Строк дiї лiцензiї необмежений;  

      виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що 

визначається Кабінетом Міністрів України) АВ 347748 від 01.02.11р. Мiнпромполiтики. 

Строк дiї ліцензії: до 01.02.16 р.  

      Придбання, зберігання, ввезення на територію України, використання прекурсорів 

(списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів» АВ 586639 від 23.09.11р. Державний комітет України з питань 

контролю за наркотиками. Строк дії ліцензії: до 09.09.16р.  

       

      Протягом 2011 року звітного періоду Товариство не набувало права на об'єкти 

інтелектуальної власності та не було фактів припинення чинності прав на об'єкти 

інтелектуальної власності.  

      Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства це 

забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. Товариство 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 Товариства сертифiкована 

за стандартами ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:1999.  

  

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента 

      Первісна вартість основних засобів станом на початок 2011 року - 2 470 317 тис.грн.  

      Залишкова вартість основних фондів станом на початок 2011 року - 1 162 363 тис.грн.  

      Первісна вартість основних засобів станом на кінець 2011 року - 2 547 169 тис.грн.  

      Залишкова вартість основних засобів станом на кінець 2011 року - 1 095 888 тис.грн.  

      Переоцінки основних засобів протягом 2011 року звітного року не відбувалось.  

       

      В Товаристві застосовується прямолінейний метод амортизації.  

      Діапазон строків корисного використання - від 5 місяців до 30 років.  

       

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 31.12.2010р. становила 2 

470 317 тис.грн.  

      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду 31.12.2010р. становила 1 

162 363 тис.грн.  

      Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 52,9%.  

      Станом на 31.12.2011 р. на балансі ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" числяться основні засоби 

первісною вартістю 2 547 169 тис.грн., залишковою вартістю 1 095 888 тис.грн., ступінь 

зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 57,0 %.  

      Сума нарахованого зносу за 2011 рiк - 134 145 тис.грн.  

      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець звітного періоду 

дорівнює -56 869 тис.грн., що становить – 2,2% первісної вартості основних засобів.  

      На балансі ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" числиться житловий фонд, палац тенісу, стадіон 

тенісу, 2 бази відпочинку, підсобне господарство.  

      Вартість об’єктів основних засобів невиробничого призначення за первісною вартістю 

становить – 29 353 тис.грн., за залишковою вартістю – 12 971 тис.грн.  

      Первісна вартість основних засобів виробничого призначення на кінець 2011 року - 2 517 

816 тис.грн., в тому числі будівлі та споруди 689 062 тис.грн., машини та обладнання -1 583 

143 тис.грн., транспортні засоби – 98 148 тис.грн., iншi – 147 463 тис.грн. Сума нарахованого 

зносу основних засобів виробничого призначення – 1 434 899 тис.грн., в тому числі будівлі 

та споруди – 317 509 тис.грн., машини та обладнання – 964 423 тис.грн., транспортні засоби – 

44 832 тис.грн., iншi – 54 091 тис.грн.  

      Ступень зносу основних засобів виробничого призначення – 57,0%, будівлі та споруди – 

53,9%, машини та обладнання – 60,9 %, транспортні засоби – 45,6%, iншi – 36,7 %.  

      Первісна вартість законсервованих основних засобів виробничого призначення на кінець 

2011 року -384 022 тис.грн., в тому числі будівлі та споруди 120 495 тис.грн., машини та 

обладнання – 262 781 тис.грн., транспортні засоби –  

      638 тис.грн., iншi -108 тис.грн.  

      Ступень використання основних засобів виробничого призначення, якi не переданi в 

оренду: будівлі та споруди – 82,5%, машини та обладнання – 83,4%, транспортні засоби – 

99,3%, iншi – 99,9%.  

      Первісна вартість основних засобів невиробничого призначення на кінець 2011 року - 29 

353 тис.грн., в тому числі будівлі та споруди 22 537 тис.грн., машини та обладнання -2 932 

тис.грн., транспортні засоби -110 тис.грн., iншi – 3 774 тис.грн. Сума нарахованого зносу 

основних засобів невиробничого призначення – 16 382 тис.грн., в тому числі будівлі та 

споруди – 12 179 тис.грн., машини та обладнання – 1 333 тис.грн., транспортні засоби – 93 

тис.грн., iншi – 2 777 тис.грн.  



      Ступень зносу основних засобів невиробничого призначення – 55,8%, будівлі та споруди 

– 54,0%, машини та обладнання – 45,5%, транспортні засоби – 84,5%, iншi – 73,6%.  

      Товариством переданi в оперативну оренду основні засоби, якi не приймають участі у 

виробничому процесі. Первісна вартість переданих в оперативну оренду основних засобів – 8 

559 тис.грн., залишкова вартість – 3 515 тис. грн.  

      Основні засоби, що числяться на балансі підприємства, крім тих, що переданi в оренду, 

використовуються за призначенням.  

      У 2011 роцi вiдбувався рух основних засобiв.  

      1. Введено в дiю основних засобiв виробничого призначення на 44 835 тис.грн., у т.ч.:  

      - будiвлi та споруди - 5 681 тис.грн.  

      - машини та обладнання - 26 546 тис.грн.  

      - транспортнi засоби - 9 644 тис.грн.  

      - iншi основнi засоби 2 964 тис.грн.  

      2. Полiпшено основних засобiв виробничого призначення на 40 343 тис.грн.  

      - будiвлi та споруди - 4 815 тис.грн.  

      - машини та обладнання - 20 072 тис.грн.  

      - транспортнi засоби - 15 456 тис.грн.  

      3. Вибуло основних засобiв виробничого призначення на 11 929 тис.грн. по первiсної 

вартостi.  

      Реалiзовано - 3 925 тис.грн.:  

      - будiвлi та споруди - 3 537 тис.грн.  

      - транспортнi засоби - 254 тис.грн.  

      - iншi основнi засоби - 134 тис.грн.  

      Лiквiдовано - 8 004 тис.грн.  

      - будiвлi та споруди - 681 тис.грн.  

      - машини та обладнання - 4 910 тис.грн.  

      - транспортнi засоби - 2 101 тис.грн.  

      - iншi основнi засоби - 312 тис.грн.  

       

      За 2011 рік вироблено продукцiї:  

      1. Амiак – 1 156,8 тис.тонн  

      виробнича потужнiсть – 1 530,0 тис.тонн  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 75,6%  

      2. Карбамiд – 919,6 тис.тонн  

      виробнича потужнiсть – 1 030,0 тис.тонн  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 89,3%  

      3. Амiачна селiтра – 427,1 тис.тонн  

      виробнича потужнiсть – 710,0 тис.тонн  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 60,2%  

      4. Полiстироли – 20,7 тис.тонн  

      виробнича потужнiсть – 75,0 тис.тонн  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 27,6%  

      5. Нiтриту натрiю – 1,4 тис.тонн та нiтрату натрiю 7,1 тис. тонн  

      виробнича потужнiсть – 25,0 тис.тонн по кожному продукту  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 17,1%  

      6. Карбамідо - формальдегідні смоли– 34,6 тис.тонн  

      виробнича потужність - 94,6 тис.тонн  

      коефiцiент використання виробничої потужностi – 36,5%  

       

      Витрати на поточний та капітальний ремонт у 2011 році склали 437 192 тис.грн.  

       

      Станом на 31.12.2011р. у Товариства не має основних засобів, що знаходяться в заставі та 

іпотеки, а також основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством 



обмеження володіння, користування та розпорядження, окрім майна, що було надано у 

заставу згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 14.09.2011р.  

      Оціночна вартість основних засобів, що перебувають у заставі - 1 408 648,15 тис.грн.  

      Умови кредитного договіру з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

"Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження: Україна, 

01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).  

      Дата заключення - 25.08.2011р.  

      Сума кредитного договіру - 100 мільйонів доларів США.  

      % ставка - 10,05%.  

      Строк дії кредитного договіру - до 21.08.2014р.  

      Умови повернення кредиту: щомісячно рівними частинами починаючи з 20.10.2013р.  

      Мета використання коштів кредиту: поповнення обігових коштів  

       

      Станом на 31.12.2011р. авансові платежі для придбання у майбутньому основних засобів 

склали - 18 264,1 тис.грн.  

       

      Протягом 2011 року в Товаристві не було зміни розміру додаткового капіталу в 

результаті переоцінки основних засобів та не має обмежень щодо його розподілу між 

власниками (учасниками).  

       

      Вартість незавершеного будівництва на початок звітного періоду 164 385 тис.грн. на 

кінець звітного періоду склала 567 699 тис.грн.  

      За 2011 рік фактично освоєно капітальних інвестицій на суму 543 104,0 тис.грн., у т.ч.:  

      - капітальне будівництво - 2 105 тис.грн.  

      - придбання (виготовлення) основних засобів - 461 299 тис.грн.  

      - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 79 499 тис.грн.  

      - придбання (створення) нематеріальних активів - 200  

      Авансових платежів для фінансування капітального будівництва не має.  

  

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента 

      Кількість працівників Товариства на 31.12.2011р. склала 4 365 осіб.  

      Кількість працівників у відокремленому підрозділу – 12 осіб.  

      За основним місцем роботи працюють – 4 365 осіб, за сумісництвом - 5 осіб, на умовах 

неповного робочого часу - не має.  

      Протягом 2011 року не відбулось суттєвої зміни чисельності працівників Товариства.  

      Фонд оплати праці Товариства за 2011 рік склав – 172 302,8 тис.грн.  

       

      В Товаристві існує профспілковий комітет первинної профспілкової організації ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей 

промисловості України.  

      Між адміністрацієй та профспілковим комітетом ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" укладено 

колективний договір на 2011 рік, строк дії колективного договіру до прийняття нового 

колективного договіру.  

       

      В першу чергу слід відзначити, що керівництво концерну вважає, що своїми 

досягненнями КОНЦЕРН СТИРОЛ зобов'язаний саме своїм працівникам - професіоналам, 

саме їх цінують найбільше.  

      Головний принцип кадрової політики - ефективна праця, особистий внесок кожного у 

загальну справу повинні достойно оцінюватись.  

      Випускники вищих навчальних закладів, професійно-технічних училищ співробітники 

підприємства охоплюють турботою та увагою. З найбільш перспективними працівниками 

середньої та нижчої ланки, що випробовуються на різних дільницях роботи здійснюється 



ротація, згідно із їхнім потенціалом. А тi з них, хто володіє потенціалом лідера, 

цілеспрямовано готуються на підвищення у рамках програми "кадровий резерв".  

      I, звичайно фірма не забуває ветеранів, якi багато років тому створювали основу 

майбутнього підприємства.  

      В області управління персоналом ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вирішує наступні завдання:  

      - створення робочої обстановки, яка базується на принципах відкритості та взаємної 

поваг i сприяє розкриттю здібностей кожного працівника;  

      - розвиток системи мотивації персоналу, яка дозволяє кожному працівникові 

розраховувати на кар'єрне зростання i винагороду, яка вiдповiдає професійному рівню i 

особистому внеску у справу компанії;  

      - соціальний захист спiвробiтникiв;  

      - надання співробітникам можливості навчання та підвищення кваліфікації;  

      - розробка стратегічних планів комплектації підприємства науковими та інженерно-

технічними кадрами на основі прийнятих програм перспективного розвитку підприємства;  

      - розробка стратегічних напрямків, форм i шляхів пошуку необхідного для підприємства 

кадрового потенціалу;  

      - організація виїзних комісій для підбору i залучення на роботу у ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" фахівців із числа кращих випускників вищих навчальних закладів та аспірантур;  

      - проведення соціологічних та психофізичних досліджень у структурних підрозділах 

підприємства для розробки i реалізації програм із вдосконалення управління розвитком 

трудових колективів, покращення морально - психологічного клімату, стабілiзацiя трудових 

колективів, зміцнення виробничої дисципліни, створення найбільш сприятливих умов праці, 

якi сприяють підвищенню його продуктивності на основі використання кращих вітчизняних i 

світових досягнень;  

      - розробка та вдосконалення заходів щодо вдосконалення кадрового менеджменту у ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" на основі використання кращих світових науково-практичних 

досягнень.  

       

      На протязі звітного періоду не було ніяких правочинів чи зобов'язань Товариства, які 

стосуються можливості участі працівників Товариства у статутному капіталі.  

       

  

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента 

      Згідно нової редакції Статуту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" зареєстрованої 27 вересня 2011 

року до компетенції органів Товариства відносяться:  

       

      Загальні збори акціонерів:  

       

      11.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:  

      11.2.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства;  

      11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;  

      11.2.3. прийняття рішення по зміну розміру (збільшення чи зменшення) Статутного 

капіталу Товариства;  

      11.2.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

      11.2.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;  

      11.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;  

      11.2.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;  

      11.2.8. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління 

та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;  

      11.2.9. затвердження річного звіту Товариства;  

      11.2.10. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством;  



      11.2.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків 

обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством та у пункті 7.8 цього Статуту;  

      11.2.12. прийняття рішення про форму існування акцій;  

      11.2.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством;  

      11.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;  

      11.2.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради;  

      11.2.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 

винятком випадків, встановлених законодавством;  

      11.2.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення 

їх повноважень;  

      11.2.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;  

      11.2.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень;  

      11.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо 

Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих 

акцій товариства, що приєднується;  

      11.2.21. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, 

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що 

залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;  

      11.2.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 

Правління, звіту Ревізійної комісії;  

      11.2.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;  

      11.2.24. обрання комісії з припинення Товариства;  

      11.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Наглядової 

ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 

25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які 

значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, 

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних 

правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням 

характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної 

сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися положення, встановленні 

законодавством та пунктами 11.5 та 11.6 цього Статуту;  

      11.2.26. затвердження річних звітів дочірніх підприємств Товариства;  

      11.2.27. затвердження розміру щорічних відрахувань для формування Резервного 

капіталу.  

       

      Наглядова Рада:  

      12.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки шляхом 

кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість 

членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким 

чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.  

       

      12.9. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:  

      12.9.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства, в т.ч. річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), планів інвестицій 

та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;  

      12.9.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням 

про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства;  



      12.9.3. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про 

дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 

акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;  

      12.9.4. обрання головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря 

Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових 

Загальних зборів акціонерів;  

      12.9.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів 

акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;  

      12.9.6. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд 

Загальних зборів акціонерів, та підготовка по ним рекомендацій, висновків чи проектів 

рішень для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;  

      12.9.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

      12.9.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій, за винятком розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості 

активів Товариства;  

      12.9.9. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів;  

      12.9.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;  

      12.9.11. обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів 

Правління;  

      12.9.12. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником 

та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо 

укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;  

      12.9.13. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена 

Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати 

повноваження Голови Правління;  

      12.9.14. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 

договорів з ними;  

      12.9.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства з 

огляду на норми законодавства та Статуту;  

      12.9.16. затвердження кількісного складу Ради Корпоративного пенсійного фонду, 

обрання та припинення повноважень її членів;  

      12.9.17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених 

законодавством;  

      12.9.18. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

      12.9.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством;  

      12.9.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у них відповідно до 

законодавства;  

      12.9.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та 

інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  

      12.9.22. вирішення питань, визначених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства, в т. ч. якщо товариству, до якого здійснюється 

приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;  

      12.9.23. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо 

ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,25 до 25 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі якщо 

правочин передбачає придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, 

транспортних засобів, яке не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік, 



якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків 

активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;  

      12.9.24. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій;  

      12.9.25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його 

послуг;  

      12.9.26. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру 

оплати його послуг;  

      12.9.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру 

оплати його послуг;  

      12.9.28. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій 

особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до 

законодавства;  

      12.9.29. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка 

уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення 

до неї змін;  

      12.9.30. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших 

відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, 

Корпоративного пенсійного фонду, затвердження їх положень та статутів (відповідно);  

      12.9.31. призначення і припинення повноважень заступників Голови Правління з 

відповідних напрямів робіт, які не є членами Правління, а також посадових осіб органів 

управління дочірніх підприємств, філій та представництв.  

      12.9.32. затвердження звітів заступників Голови Правління з відповідних напрямків 

роботи за підсумками їх діяльності за рік;  

      12.9.33. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та 

припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, 

встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;  

      12.9.34. погоджує рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень 

Правління Товариства Голові Правління Товариства;  

      12.9.35. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та 

внесення змін до них;  

      12.9.36. погодження умов проектів колективного договору, змін і доповнень до нього;  

      12.9.37. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;  

      12.9.38. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб 

органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства;  

      12.9.39. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;  

      12.9.40. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства;  

      12.9.41. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення 

повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;  

      12.9.42. утворення Комітету з питань аудиту. Очолює Комітет член Наглядової ради 

Товариства, обраний за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства;  

      12.9.43. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 

аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою 

радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові 

комітету з питань аудиту;  

      12.9.44. ухвалення рішення про участь і про припинення участі Товариства (зокрема 

придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі при придбанні та/або 

відчуженні будь-яким чином акцій або часток в інших суб’єктах господарювання);  



      12.9.45. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу 

або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;  

      12.9.46. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства;  

      12.9.47. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) 

доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на день укладання 

договору (угоди);  

      12.9.48. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства;  

      12.9.49. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно від 

суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не 

веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;  

      12.9.50. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, 

направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, що не є афілійованими 

особами Товариства, а також прийняття на себе Товариством зобов’язань третіх осіб.  

      Афілійованими особами визнаються: юридичні особи, в яких Товариство має право 

розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій/часток; юридичні 

особи, які мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих 

акцій Товариства (Контролюючі особи); а також юридичні особи, в яких Контролюючі особи 

мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих 

акцій/часток);  

      12.10. Питання, зазначені в пунктах 12.9.1 - 12.9.28 цього Статуту відносяться до 

виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для 

вирішення Правлінню.  

       

       

      Правління:  

      13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його 

поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів 

Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує всі 

питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, цим 

Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції інших органів 

Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства 

та організовує виконання їх рішень. Загальні збори акціонерів та/або Наглядова Рада можуть 

винести рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх 

компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 

та Наглядової Ради у відповідності до законодавства України та цього Статуту.  

       

      13.2. До компетенції Правління Товариства належить:  

      13.2.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх 

виконання;  

      13.2.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності 

Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій Раді Товариства;  

      13.2.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;  

      13.2.4. подання пропозицій Наглядовій Раді щодо визначення складу, джерел формування 

та порядку використання коштів фондів Товариства;  

      13.2.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, 

передбаченому цим Статутом та законодавством;  

      13.2.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в 

тому числі і мирової угоди) на суму, еквівалентну від 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США 

за курсом Національного Банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди) 

до 0,25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

Товариства. Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи 

предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення 



Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради про укладення Товариством договору (угоди) 

згідно з цим Статутом.  

      13.2.7. здійснення інших дій, віднесених до компетенції Правління цим Статутом, 

Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради 

Товариства.  

      13.3. Повноваження, передбачені пунктами 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4. - 13.2.6. цього Статуту, 

відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на розгляд 

одноособово Голові та/або членам Правління Товариства.  

      13.4. Правління Товариства складається з 8 осіб: Голови, його заступника та членів 

Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, 

передбаченому цим Статутом та Положенням про Правління Товариства і виконують свої 

обов’язки до їх переобрання.  

       

      Ревізійна комісія:  

      14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх 

підприємств, філій і представництв Товариства та проведення її перевірки здійснюється 

Ревізійною комісією Товариства, Голова та члени якої обираються Загальними зборами 

акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають 

цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 5 (п’ять) років.  

      ...  

      14.11. Чергові перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства 

здійснюються Ревізійною комісією Товариства за результатами фінансового року. За 

підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає акт, на підставі якого готує висновок, в 

якому міститься інформація про:  

       підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний 

період;  

       факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської 

діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності;  

      - інші факти, виявлені під час проведення перевірки.  

      Ревізійна комісія зобов’язана надавати висновок Загальним зборам акціонерів і 

Наглядовій раді Товариства.  

      14.12. Спеціальні (позачергові) перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності 

Товариства проводяться Ревізійною комісією:  

      за власною ініціативою;  

      за рішенням Загальних зборів акціонерів;  

      за рішенням Наглядової ради Товариства;  

      на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не 

менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.  

       

      Повний текст Статуту та Положень про органи управління Товариства знаходиться у 

вільному доступі на веб-сторінці Товариства www.stirol.net  

       

Основні дані про посадових осіб емітента 

Прізвище
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по 
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х осіб - 

резидентів 

або 

ідентифіка

Посад

а 

(кількі

сть 

років 

на 

посаді

) 
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Розмір 
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Кількі

сть 

акцій 
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та, які 
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ь бути 
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ані 

посадо

Посада в 

інших 

юридичних 

особах (із 

зазначенням 

їх повного 

найменуванн

я та 

ідентифікаці

йного коду 

у 

прям

ому 

воло

-

чер

ез 

афі

- 

лій

раз

ом 



ої особи ційний 

код з 

торговель

ного, 

судового 

або 

банківсько

го реєстру 

країни, де 

офіційно 

зареєстров

аний 

іноземний 

суб'єкт 

господарс

ької 

діяльності, 

- для 

юридични

х осіб - 

нерезиден

тів 

дінні о- 

ван

их 

осі

б 

ному, 

пайово

му) 

капіталі 

емітент

а 

ми 

(частк

ою, 

паєм), 

належ

ною 

посад

овій 

особі, 

у 

загаль

ній 

кільк

ості 

голосі

в 

вою 

особо

ю в 

резуль

таті 

здійсн

ення 

прав 

за 

належ

ними 

їй 

опціон

ами 

емітен

та 

(шт.)*

* 

за ЄДРПОУ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Халін 

Олександ

р 

Сергійов

ич 

- 

Голов

а 

Нагля

дової 

Ради 

(10 

місяці

в) 

1966 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Генеральний 

директор 

ТОВ 

"ОСТХЕМ 

УКРАЇНА", 

код 

ЄДРПОУ 

33785450 

Кікта 

Олег 

Олександ

рович 

- 

Заступ

ник 

Голов

а 

Нагля

дової 

Ради 

(10 

місяці

в) 

1973 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Перший 

заступник 

директора 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Стемковс

ький 

Дмитро 

Георгійо

вич 

- 

Член 

Нагля

дової 

Ради 

(11 

місяці

в) 

1975 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Заступник 

Генеральног

о директора 

ТОВ 

"ОСТХЕМ 

УКРАЇНА", 

код 

ЄДРПОУ 

33785450 

Перепели - Член 1978 вищ 35 0 35 0.00000 0.000 - Директор 



ця Сергій 

Григоров

ич 

Нагля

дової 

Ради 

(11 

місяці

в) 

а 4 004 департамент

у з питань 

правового 

забезпечення 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Беззубов

а Марія 

Олександ

рівна 

- 

Член 

Нагля

дової 

Ради 

(11 

місяці

в) 

1981 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Директор 

департамент

у з питань 

маркетингу, 

стратегічног

о аналізу та 

планування 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Плісковс

ький 

Роман 

Володим

ирович 

- 

Член 

Нагля

дової 

Ради 

(11 

місяці

в) 

1977 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Директор з 

економіки та 

фінансів 

ТОВ 

"ОСТХЕМ 

УКРАЇНА", 

код 

ЄДРПОУ 

33785450 

Анісімов 

Олексій 

Анатолій

ович 

- 

Член 

Нагля

дової 

Ради 

(11 

місяці

в) 

1981 
вищ

а 
35 0 35 

0.00000

4 

0.000

004 
- 

Директор 

департамент

у з питань 

розвитку 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Павлючу

к Сергій 
- 

Голов

а 
1971 

вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 



Миколай

ович 

Правлі

ння (4 

місяца

) 

Пономар

енко 

Віталій 

Володим

ирович 

- 

Заступ

нки 

Голов

и 

Правлі

ння 

(10 

місяці

в) 

1975 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Єрьоменк

о Андрій 

Віталійов

ич 

- 

Член 

Правлі

ння 

(11 

місяці

в) 

1962 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Бєлоусов 

Олександ

р 

Васильов

ич 

- 

Член 

Правлі

ння 

(11 

місяці

в) 

1952 
вищ

а 
4095 0 

409

5 
0.00043 

0.000

43 
- не має 

Сікорськ

ий Юрій 

Ігоревич 

- 

Член 

Правлі

ння 

(11 

місяці

в) 

1981 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Вакуленк

о Сергій 

Володим

ирович 

- 

Член 

Правлі

ння 

(11 

місяці

в) 

1976 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Троянова 

Олена 

Вікторівн

а 

- 

Член 

Правлі

ння 

(11 

місяці

в) 

1976 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Сухина 

Костянти

н 

Миколай

ович 

- 

Член 

Правлі

ння (7 

місяці

в) 

1967 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - не має 

Зайцев 

Володим

ир 

Миколай

- 

Голов

а 

Ревізі

йної 

1971 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - 

Начальник 

департамент

у 

внутрішньог



ович комісії 

(5 

місяці

в) 

о аудиту 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Старинсь

кий 

Анатолій 

Павлович 

- 

Член 

Ревізі

йної 

комісії 

(8 

місяці

в) 

1956 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - 

Аудитор 

департамент

у 

внутрішньог

о аудиту 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

Мельник 

Юрій 

Миколай

ович 

- 

Секре

тар 

Ревізі

йної 

комісії 

(5 

місяці

в) 

1976 
вищ

а 
0 0 0 0 0 - 

Аудитор 

департамент

у 

внутрішньог

о аудиту 

ПРЕДСТАВ

НИЦТВА 

"УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТІ

НГ 

ЛІМІТЕД", 

код 

ЄДРПОУ 

26612373 

 

      За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 

17.01.2011р. (Протокол №18 від 17.01.2011р.):  

      Обрано членами Наглядової Ради терміном на 3 роки:  

      1. Халін Олександр Сергійович.  

      2. Кікта Олег Олександрович.  

      3. Стемковський Дмитро Георгійович.  

      4. Перепелиця Сергій Григорович.  

      5. Беззубова Марія Олександрівна.  

      6. Плісковський Роман Володимирович.  

      7. Анісімов Олексій Анатолійович.  

      Обрано членами Правління терміном на 1 рік:  

      1. Єрьоменко Андрій Віталійович.  

      2. Белоусов Олександр Васильович.  

      3. Сікорський Юрій Ігоревич.  

      4. Пономаренко Віталій Володимирович.  



      5. Вакуленко Сергій Володимирович.  

      6. Троянова Олена Вікторівна.  

       

      За рішенням Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 17.02.2011р. (Протокол 

№17/02/2011 від 17.02.2011р.):  

      1. Халін Олександр Сергійович обран Головою Наглядової Ради терміном на 3 роки.  

      2. Кікта Олег Олександрович обран заступником Голови Наглядової Ради терміном на 3 

роки.  

      3. Пономаренко Віталій Володимирович обран заступником Голови Правління терміном 

на 1 рік.  

       

      За рішенням Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" від 03.08.2011р. (Протокол 

№03/08/2011 от 03.08.2011р.):  

      Павлючук Сергій Миколайович обран з 04.08.2011р. Головою Правління строком на 1 

рік.  

       

      За рішенням Наглядової Ради ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” від 20.05.2011 р. (Протокол 

№20/05/2011 від 20.05.2011р.)  

      Сухина Костянтин Миколайович обрано членом Правління строком на 1 рік.  

       

      За рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” від 

27.04.2011 р. (Протокол №19 від 27.04.2011р.)  

      Обрано членами Ревізійно комісії строком на 5 років:  

      1. Зайцев Володимир Миколайович  

      2. Старинський Анатолій Павлович  

      3. Мельник Юрій Миколайович  

       

      За рішенням Ревізійної комісії ПАТ „КОНЦЕРН СТИРОЛ” від 18.07.2011 р. (Протокол 

№1 від 18.07.2011р.):  

      1. Зайцев Володимир Миколайович обран Головою Ревізійної комісії строком на 5 років  

      2. Мельник Юрій Миколайович обран Секретарем Ревізійної комісії строком на 5 років  

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента 

Прізвище, 
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фізичної 
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повне 
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ння 
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Ідентифікацій

ний код за 

ЄДРПОУ - 
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осіб - 
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або 
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ний код з 

торговельного

, судового або 

банківського 

реєстру 

країни, де 
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зареєстровани
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Розмір 
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особи у 
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(складено

му, 

пайовому) 

капіталі 

дочірнього

/ 

залежного 

підприємс

тва 

емітента 

(грн) 

Відсоток, 

який 

становлять 

акції 

(частка, 

пай) 

посадової 

особи у 

статутном

у 

(складено

му, 

пайовому) 

капіталі 

дочірнього

/ 

залежного 

підприємс

тва 

Відсоток 

голосів у 

вищому 

органі 

дочірнього

/ 

залежного 

підприємс

тва за 

акціями 

(часткою, 

паєм), що 

належать 

посадовій 

особі, у 

загальній 

кількості 

голосів 

Кількість 

акцій 

дочірнього/ 

залежного 

підприємст

ва, які 

можуть 

бути 

придбані 

посадовою 

особою в 

результаті 

здійснення 

прав за 

належними 

їй 

опціонами 

дочірнього/ 

залежного 

підприємст

ва* 



юридичних 

осіб - 

нерезидентів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

      Згода на публікацію попередніх посад посадових осіб Товариства не отримана.  

      Процедур банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в 

яких посадові особи Товариства були засновником, учасником чи посадовою особою на 

момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи 

про банкрутство не має.  

      Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері 

господарської, службової діяльності посадових осіб Товариство не має.  

  

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу 

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн) 

Вид виплати 
Наглядова рада Виконавчий орган Разом 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основна заробітна 

плата 
55528 602064 111530 2806209 1754410 676874 2861737 2356474 788404 

Премії 5950 9100 1179 34757 15200 2543 40707 24300 3722 

Компенсаційні 

виплати          

Виплати у 

натуральній формі          

Інші виплати 

(зазначити)  
14020 

 
137425 35630 21177 137425 49650 21177 

Усього 61478 625184 112709 2978391 1805240 700594 3039869 2430424 813303 

 

      Інші виплати включають матеріальну допомогу, оплату тимчасової непрацездатності 

  

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі 

емітента 

      Загальна кількість акціонерів ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на 31.12.2011 року - 2 823  

      Кількість акцій ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", які перебувають в обігу на 31.12.2011 року - 

27 125 280  

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року 

Повне 

найменування 

юридичної особи 

- власника 

істотної участі 

або зазначення - 

"фізична особа" 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ - 

для юридичних 

осіб - резидентів 

або 

ідентифікаційний 

код з 

торговельного, 

судового або 

банківського 

Розмір частки (паю), що 

належить власнику істотної 

участі 

Відсоток, 

який 

становлять 

акції 

(частка, пай) 

у 

статутному 

(складеному, 

пайовому) 

капіталі 

Відсоток 

голосів у 

вищому 

органі 

емітента 

за 

акціями 

(часткою, 

паєм), що 

належать 

у 

прямому 

володінні 

через 

афілійованих 

осіб 

разом 



реєстру країни, 

де офіційно 

зареєстрований 
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      Місцезнаходження: Кіпр PC1066 Кіпр Nicosia Themistokli Dervi, 48 ATHIENITIS BLDG, 

Flat/Office 101  

      Змін серед власників істотної участі Товариства протягом 2011 року не було. 

  

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради 

або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами 

      За 2011 рік зареєстровано:  

      1. Контракт поставки (сировина та основні матеріали) укладений між ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" та Ostchem Holding Limited №352 від 10.03.2011. Строк дії - до 31.12.2011. Сума 

договору складає 396 753 000,00 долларів США.  

      2. 4 угоди поставки поставки продукції (мінеральні добрива) укладені між ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та ООО «ОСТХЕМ УКРАЇНА»:  

      - додаткова угода №2 до договору №СХТ-КАС-01 від 17.11.2010р. Сума угоди складає 20 

749 650,00 грн.  

      - додаткова угода №1 від 24.02.2011р., №2 від 14.03.2011р. до договору №ДГ – 001425 від 

14.01.2011р. Загальна сума угод складає 72 052 000,00 грн.  

      - додаткова угода №1 від 01.02.2011р. до договору №СХТ-АМС-01 від 12.01.2011р. Сума 

угоди складає 177 900 000,00 грн.  

  

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, 

виплати штрафних санкцій 

      Судовіх процесів, процедур досудового врегулювання спору (які включають вимоги на 

суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ") протягом звітного періоду не було.  

       

      У 2011 році ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" було сплачено пенi та штрафи у розмірі 648,5 

тис. грн. у тому числі:  

      - порушення у ведені касових операцій - 379,5 тис.грн.  

      - відшкодування збітків державі за викиди - 58,4 тис.грн.  

      - за нестачу вантажів - 49,6 тис.грн.  

      - за результатами перевірок контролюючих і перевіряючих органів - 46,7 тис.грн.  

      - пеня щодо порушень зовнішньоекономічної діяльності - 44,3 тис.грн.  

      - за простой вагонів - 38,1 тис.грн.  



      - за рішенням суду - 15,0 тис.грн.  

      - порушення митних правил - 8,5 тис.грн.  

      - страхові взноси - 4,2 тис.грн.  

      - за перевищення договірного розміру електропостачання - 3,5 тис.грн.  

      - несвоечасне розміщення інформації в загальнодоступній інформаційної базі даних - 0,5 

тис.грн.  

      - за адміністративне правопорушення - 0,2 тис.грн. 

  

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – 

акціонерних товариств) 

      Кодекс корпоративного управління Товариства затверджено рішенням позачергових 

загальних зборів акціонерів від 17.01.2011р. (Протокол №18 від 17.01.2011р.)  

      Кодекс корпоративного управління Товариства розміщений на веб-сторінці www.stirol.net 

      Вищи органом Товариства є загальні збори акціонерів.  

      Проведення загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється згідно Закону України 

"Про акціонерні товариства", Статуту Товариства, Положення Товариства "Про загальні 

збори акціонерів"  

       

      Порядок повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів 

Товариства  

      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 

надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення кожному акціонеру, 

зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством 

про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку коли протягом 10 днів 

Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних 

зборів, - акціонерами, які цього вимагають.  

      Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про 

проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів 

до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  

      Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, а у разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку коли протягом 10 днів 

Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних 

зборів - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.  

      Повідомлення надсилається персонально кожному акціонеру поштовим листом на адресу 

акціонера, зазначену у переліку акціонерів. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального 

утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний направляється 

номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він 

обслуговує. Особа, що забезпечує та/або здійснює розсилку не несе відповідальність за 

невірно вказану акціонером поштову адресу місця проживання (реєстрації), а також 

несвоєчасне внесення змін в зведений обліковий реєстр цінних паперів Товариства.  

      Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо передано для відправлення 

поштовій організації не пізніше як за 30 днів до проведення Загальних зборів.  

      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів 

також публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та будь-якому одному друкованому засобі масової інформації за 

місцезнаходженням Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство 

додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний 

фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 

30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в 

мережі Інтернет.  

       



      Особи (органи), які мають право скликати (чи вимагати скликання) позачерговіх 

загальних зборів Товариства, а також порядок направлення (подання) таких вимог.  

      Вимога щодо скликання позачергових Загальних зборів повинна містити:  

      1) дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства або прізвищ, 

ім'я, по батькові акціонерів - фізичних осіб; найменувань акціонерів - юридичних осіб);  

      2) інформацію про кількість, тип та клас акцій, що належать акціонерам – у разі 

скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів;  

      3) підстави для скликання Загальних зборів;  

      4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.  

      Вимога повинна бути підписана головою органу Товариства або всіма акціонерами, які її 

подають. У разі підписання вимоги представником акціонера(ів), до вимоги додається 

довіреність(ності) (копія(ї) довіреності(ей), засвідчена(і) у встановленому порядку), що 

містить(ять) відомості, передбачені чинним законодавством.  

      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо в 

письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства.  

       

      Порядок визначення дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства  

      Річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним 

року.  

      Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання 

Товариством вимоги про їх скликання.  

       

      Особи, які мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів 

акціонерів Товариства, а також порядок внесення таких пропозицій  

      Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право 

внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також не 

пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів щодо нових кандидатів до 

складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного 

з органів.  

      Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів надсилається листом на 

адресу Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в 

письмовій формі і повинна містити:  

      1) прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, місце проживання (прописка, реєстрація) 

акціонера – фізичної особи/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – 

реєстраційний номер або його аналог), місцезнаходження акціонера – юридичної особи, який 

її вносить.  

      2) кількість, тип та/або клас акцій, якими володіє акціонер;  

      3) зміст пропозиції до питання та/або проект рішення (повне формулювання питання, яке 

їм пропонується внести до порядку денного);  

      4) прізвище(а), ім’я, по батькові кандидата(ів) для обрання до складу органів Товариства 

(Наглядової ради, Ревізійної комісії) – фізичної(их) осіби(осіб)/повне найменування, 

ідентифікаційний код (для нерезидента – реєстраційний номер або його аналог) – 

юридичної(их) особи(осіб), із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що належать 

кандидату(ам) – у разі висування кандидатів.  

      Пропозиція підписується акціонером – фізичною особою або керівником акціонера – 

юридичної особи та скріплюється печаткою юридичної особи. До пропозиції обов’язково 

додається копія документу, що підтверджує кількість акцій, якими володіє акціонер. У разі 

підписання пропозиції представником акціонера(ів) до пропозиції додається 

довіреність(ості) (копія довіреності(ей), засвідчена(і) у встановленому порядку), що містить 

відомості, передбачені чинним законодавством.  

       

      Особи, які мають право знайомитися з інформацією (матеріалами), що надається для 

підготовки і проведення загальниз зборів акціонерів, а також порядок ознайомлення з такою 

інформацією (матеріалами)  



      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх 

проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з 

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, у робочий час та доступному місці, а в день 

проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для 

ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок 

ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення 

Загальних зборів.  

       

      Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному загальних зборів 

акціонерів Товариства  

      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно 

повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.  

      Повідомлення надсилається персонально кожному акціонеру поштовим листом на адресу 

акціонера, зазначену у переліку акціонерів. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального 

утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний направляється 

номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він 

обслуговує. Особа, що забезпечує та/або здійснює розсилку не несе відповідальність за 

невірно вказану акціонером поштову адресу місця проживання (реєстрації), а також 

несвоєчасне внесення змін в зведений обліковий реєстр цінних паперів Товариства.  

      Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів 

фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не 

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній 

веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному 

Загальних зборів акціонерів.  

       

       

      Порядок проведення загальних зборів акціонерів відповідно до статуту Товариства  

      ...  

      11.33. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (правомочні) за умови 

реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш 

як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів 

визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх 

представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.  

      11.34. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до 

переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи 

органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 

Товариства на Загальних зборах.  

      11.35. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з 

питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім 

проведення кумулятивного голосування.  

      Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій 

Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених 

законодавством.  

      11.36. З правом дорадчого голосу має право бути присутнім на Загальних зборах 

акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного Голова та члени Ревізійної 

комісії.  

      11.37. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори 

акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи 

Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який 

представляє права та інтереси трудового колективу відповідно до Статуту Товариства.  

      11.38. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (зведеного облікового 

реєстру власників цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три 



робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, 

передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості 

голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна 

комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних 

зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які 

цього вимагають. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.  

      11.39. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 

представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які 

ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – 

також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних 

зборах акціонерів Товариства.  

      11.40. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється 

законодавством.  

      11.41. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради або член 

Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.  

      11.42. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до 

наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є 

власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься 

наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не 

проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, 

визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори 

проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних 

зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може 

перевищувати трьох.  

      11.43. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, 

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає 

лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної 

комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови 

такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.  

      11.44. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться 

тільки з використанням бюлетенів для голосування.  

      11.45. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що 

підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку 

голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол 

про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.  

      Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту 

складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на 

Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів 

підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом 

розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.  

      11.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів 

акціонерів Товариства.  

      11.47. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з 

моменту закриття Загальних зборів акціонерів, підписується головуючим і секретарем 

Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом 

Голови Правління Товариства.  

       

      Порядок та випадки проведення заочного голосування  

      Статутом Товариства не передбачене проведення заочного голосування.  

       

      Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться тільки з 

використанням бюлетенів для голосування.  



       

      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося 

голосування.  

       

      У 2009 році було проведено наступні загальні збори акціонерів Товариства:  

      15.12.2009р., Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, 10, 

конференц-зал, 90,84%  

      У 2010 році було проведено наступні загальні збори акціонерів:  

      20.07.2010р., Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, 10, 

конференц-зал, 90,99%  

      У 2011 році було проведено наступні загальні збори акціонерів:  

      17.01.2011р., Україна, Донецька область, м.Горлівка, бул. Димитрова, буд.74, 1 поверх, 

великий зал, 91,136784%  

      27.04.2011р., Україна, Донецька область, м.Горлівка, бул. Димитрова, буд.74, 1 поверх, 

великий зал, 90,929324%  

      14.09.2011р., Україна, Донецька область, м.Горлівка, бул. Димитрова, буд.74, 1 поверх, 

великий зал, 90,475815%  

       

      Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 17.01.2011р.  

      Порядок денний:  

      1) Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ 

«Концерн Стирол» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 

товариства.  

      2) Прийняття рішення про перейменування Відкритого акціонерного товариства 

«Концерн Стирол» у Публічне акціонерне товариство «Концерн Стирол».  

      3) Внесення змін до Статуту ВАТ «Концерн Стирол» шляхом викладення його у новій 

редакції у зв’язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України 

«Про акціонерні товариства».  

      4) Внесення змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревезійну комісію», «Про 

Правління», «Про Загальні збори» шляхом викладення їх у новій редакції.  

      5) Затвердження Кодексу корпоративного управління.  

      6) Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Наглядової ради 

Товариства.  

      7) Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Правління Товариства.  

      По всім питанням порядку денного рішення були прийняті  

       

      Річні загальні збори акціонерів Товариства від 27.04.2011р.  

      Порядок денний:  

      1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.  

      2. Звіт Правління Товариства за результатами роботи за 2010 рік. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Правління.  

      3. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами роботи за 2010 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  

      4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами роботи за 2010 рік. Висновки 

Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  

      5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами роботи за 2010 рік.  

      6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи за 2010 рік.  

      7. Звіт Дочірнього підприємства КСКЦ ВАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за результатами 

роботи за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дочірнього 

підприємства КСКЦ ВАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ».  

      8. Визначення основних напрямів (стратегії) діяльності на 2011 рік.  

      9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів щодо 

вчинення яких є заінтересованість.  



      10. Внесення змін до Положення санаторію-профілакторію ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

шляхом викладення його у новій редакції.  

      11. Припинення (відкликання) повноважень та обрання членів Ревізійної комісії 

Товариства.  

      12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на 

підписання договорів з членами Наглядової ради.  

      13. Обрання (припинення) повноважень складу Ради Корпоративного пенсійного фонду 

«Стирол».  

      По всім питанням порядку денного рішення були прийняті  

       

      Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 14.09.2011р.  

      Порядок денний:  

      1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ».  

      2. Прийняття рішення про обрання нового (заміну) зберігача цінних паперів, 

затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ», що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

      3. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» та їх виконання.  

      4. Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в 

новій редакції.  

      5. Внесення змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про загальні збори» шляхом 

викладення їх в новій редакції.  

      По всім питанням порядку денного рішення були прийняті  

       

      Акціонер (акціонери), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на 

участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 

простих акцій, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією 

акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, 

письмово повідомивши про це Правління  

       

      Голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборів акціонерів 

Товариства від 14.09.2011р. проводились з використанням бюлетенів для голосування.  

       

      На загальних зборах Товариства крім акціонерів можуть бути присутні:  

      1) Голова Правління Товариства;  

      2) За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів:  

      - представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей 

на питання щодо аудиторського висновку);  

      - посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства;  

      - представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу 

відповідно до Статуту Товариства;  

      3) кандидати, внесені в бюлетені для голосування на виборах до органів Товариства;  

      4) члени Ревізійної комісії (для участі в обговоренні питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу);  

      5) інші особи з дозволу Голови Загальних зборів акціонерів.  

       

      На позачергових загальних зборах акціонерів Товариства були присутні всі члени 

Правління та 1 член Наглядової ради.  

       

      Протягом 2011 року на засіданнях Наглядової ради Товариства:  

      Халін О.С. не був присутній на 22 засіданнях  

      Кікта О.О. не був присутній на 3 засіданнях  



      Перепелиця С.Г. не був присутній на 2 засіданнях  

      Стемковскький Д.Г. не був присутній на 1 засіданні 

      Члени Наглядової ради Товариства обираються на загальних зборах акціонерів строком 

на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера 

помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право 

віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між 

кількома кандидатами.  

      Середньорічна кількість засідань Наглядової ради за останні 3 роки - 44.  

       

      В Товаристві введено посаду Корпоративного секретаря, який відповідає за роботу з 

акціонерами.  

      Станом на 31.12. 2011р. Корпоративній секретар Товариства - Янковський Сергій 

Володимирович, т. 06242-78969, bel@mail.stirol.net.  

       

      Голова Правління, його заступник та члені Правління обираються Наглядовою радою 

Товариства строком на 1 (один) рік.  

      У 2011 року було проведено 37 засідань Правління.  

      Правління Товариства щомісячно надає інформацію стосовно фінансово-господарського 

стану Товариства на розгляд Наглядової раді.  

      Дані про персональний склад Ревізійної комісії Товариства станом на 31.13.2011р. 

наведені у розділі VII Основні дані про органи та посадових осіб Товариства.  

      У 2011 році Ревізійною комісією за власною ініціативою була проведена перевірка 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2010 фінансового року. 

Висновок Ревізійної комісії був наданий для розгляду і затвердженню Наглядової раді і 

загальним зборам Товариства.  

      З висновком Ревізійної комісії акціонери Товариства можуть ознайомитися на веб-

сторінці Товариства www.stirol.net 

      До компетенції Правління Товариства належить:  

      ...  

      ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в тому числі 

і мирової угоди) на суму, еквівалентну від 500 000 (п’ятсот тисяч) доларів США за курсом 

Національного Банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди) до 0,25 

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет 

відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради про укладення Товариством договору (угоди) згідно з цим 

Статутом.  

       

      У 2011 році Правлінням було схвалено укладення 33 договорів.  

       

      До компетенції Наглядової ради Товариства належить:  

      ...  

      ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в тому числі 

і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за 

курсом Національного Банку України, встановленого на день укладання договору (угоди);  

       

      У 2011 році Наглядовою радою було схвалено укладення 181 договору.  

       

      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з 

моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї 

такої заінтересованості.  

      Правління зобов'язано протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про 

можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді 

інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:  



      1) предмет правочину;  

      2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;  

      3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження 

майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;  

      4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.  

      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, 

Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на 

Загальні збори акціонерів.  

      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації 

про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо 

вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.  

      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере 

участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів 

Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо 

Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, 

щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого у пункті 16.5 цього Статуту, 

це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.  

      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення 

правочину.  

      Положення цього розділу не застосовуються у разі:  

      1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до законодавства та цього 

Статуту;  

      2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства;  

      3) виділу та припинення Товариства;  

      4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або 

разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на 

безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки 

особам, які надають Товариству позику.  

       

      Товариство зобов'язане викупити на вимогу акціонера належні йому акції у випадку, 

якщо такий акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував 

проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:  

      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;  

      2) вчинення Товариством значного правочину;  

      3) зміну розміру статутного капіталу.  

      Перелік акціонерів, які відповідно до чинного законодавства мають право вимагати 

здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку 

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято 

рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.  

      Для реалізації акціонером Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством 

належних йому акцій такий акціонер зобов’язаний подати Товариству письмову вимогу 

протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства 

рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У вимозі акціонера про 

обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце 

проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких 

він вимагає.  

      Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, що визначається 

відповідно до законодавства і розраховується станом на день, що передує дню опублікування 

в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів 

Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового 

викупу акцій.  

      Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп 

акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в 

повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а 



відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права 

власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.  

      Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, 

установлених Статутом, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.  

      На веб-сторінці Товариства www.stirol.net розміщена наступна інформація:  

      - інформація про скликання та результати проведення загальних зборів акціонерів  

      - установчі документи, Положення, кодекс корпоративного управління  

      - інформація про склад органів управління Товариства  

      - висновки Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора Товариства  

      - річна звітність та річна фінансова звітність  

      - особлива інформація Товариства  

      - Положення про відокремлені підрозділи Товариства  

      - інформація про контактну особу Товариства, яке відповідає за роботу з акціонерами  

       

      В Товаристві зберігання протоколів загальних зборів акціонерів та засідань наглідової 

ради здійснює корпоративний секретар, зберігання протоколів Правління - секретар 

Правління. 

  

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента 

      - тип акцій - прості  

      - форма випуску - іменні  

      - форма існування - бездокументарна  

      - номінальна вартість акції 35,00 грн.  

      - кількість акцій, які перебувають в обігу - 27 125 280  

      - кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0  

      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску 06 серпня 2010 року 

№630/1/10  

      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку України.  

      У звітному періоді торгiвля акцiями ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдбувалася:  

      - на ВАТ "Українська бiржа", цiна на акцiї коливалась вiд 27,96 грн. до 89,71 грн. за 

акцiю;  

      - на ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", цiна на акцiї коливалась вiд 28,17 грн. до 87,58 грн. за 

акцiю.  

      На кінець звітного періоду акцiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" входили до наступних рiвнiв 

лiстингу бiржового реєстру: ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" до позалістингового рiвня,  

      ПАТ "Українська бiржа" до першого рiвня.  

      Других фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 

2011 року не було.  

      Ринкова капіталізація Товариства на кінець 2011 року склала 988 261 тис.грн. 

      Протягом останніх 3 років Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів. 

      ПРИВАТНЕ АКІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ", код ЄДРПОУ 35917889, ліцензія на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку серія АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009 

      Цінні папери Товариства не перебувають в обігу за межами України. 

  

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента 

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf) 

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень 
 

http://www.stirol.net/stirol/inc/reginf/PdfUAName_rpt0.aspx
http://www.stirol.net/stirol/inc/reginf/PdfUAName_rpt0.aspx


(стандартів) бухгалтерського обліку підписали: 

Печатка 
 

Аудитори: 
 

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності підписали:  

Печатка 
 

Аудитори: 
 

 

  

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента 

       

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій 

та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, 

і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних 

подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і 

прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому 

можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних 

паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації. 

      Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності ПАТ „КОНЦЕРН 

СТИРОЛ” протягом 2011 року:  

      1. Освоєння виробництва аміачної селітри після тривалого простою з травня 2009 року – 

за 2011 рік вироблено товарної продукції 414 397 тн на суму 937 752 тис. грн.  

      2.Приріст запасів готової продукції у сумі 325 253 тис. грн. пов’язаний з сезонним 

коливанням у попиті на продукцію підприємства, приріст виробничих запасів у сумі 110 198 

тис. грн.. обумовлено суттєвим зростанням виробництва та планами керівництва щодо 

подальшого зростання виробництва.  

      3. Приріст суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню підприємству з боку державного 

бюджету в сумі 108 328 тис.грн.  

      4. Введення нового Податкового Кодексу України.  

      Наразі керівництвом підприємства здійснюється пошук альтернативних постачальників 

основних сировини та матеріалів (насамперед, природного газу, стиролу) з метою 

здешевлення закупівельної ціни зазначеної сировини та покращення показників 

рентабельності підприємства.  

      Протягом 2011 року спостерігалася тенденція збільшення світових цін на основну 

продукцію підприємства (аміак, сечовина, аміачна селітра), що позитивно вплинуло на 

показники фінансово-господарської діяльності підприємства.  

      З метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку 

виробництва протягом 2011 року на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) 

основних засобів та інших необоротних та нематеріальних активів було витрачено 543 104 

тис. грн. за рахунок власних коштів.  

      Позитивні та негативні тенденції у виробництві, реалізації, обороті та накопиченні 

запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року.  

      Інформація про позитивні тенденції:  

      - освоєння виробництва аміачної селітри після тривалого простою.  

      - зростання цін на основну продукцію підприємства.  

      Інформація про негативні тенденції:  

      - зростання ціни на природний газ.  

      - зростання ціни на електроенергію.  

      - зростання залізничних тарифів з березня 2011р. і до кінця року (на 2,2% щомісячне 

підвищення тарифів).  



  

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента 

      Незалежна аудиторська фірма ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» 

(далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської 

діяльності №3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. 

№122).  

      Код ЄДРПОУ – 32346015.  

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

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

      Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною 

адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свідоцтво про державну 

реєстрацію серії А00 №753084.  

      Керівник: Олексієнко Дмитро Володимирович.  

      Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серії «А» №005322, виданий на підставі 

рішення Аудиторської палати України від 27.06.02р. за №111, термін дії – до 27.06.12.р.  

      Телефон/факс: (044) 272 5321.  

       

      Незалежна аудиторська фірма ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ» була 

обрана для проведення аудиту за 2011 рік за рішенням засідання Наглядової ради від 

09.03.2012 (Протокол №09/03/2012 від 09.03.2012).  

      На засіданні Наглядової ради від 09.03.2012 були визначені умови договору та розмір 

оплати послуг з ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «ЕКСПЕРТ». 

  

Інформація про осіб, що підписують документ 

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній 

інформації. 

Посада керівника емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента 
 

Посада головного бухгалтера емітента 
 

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента 
 

 

Узагальнені дані річної інформації 

  

1. Основні відомості про емітента 

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

1.1.1. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ 
05761614 

1.1.2. Повне найменування 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

1.1.3. Скорочене найменування (за 

наявності) 
ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

1.1.4. Організаційно-правова форма за 

КОПФГ 
Акціонерне товариство 

1.1.5. Поштовий індекс 84610 

1.1.6. Область Донецька 

1.1.7. Район 
 

1.1.8. Населений пункт Горлівка 



1.1.9. Вулиця Горлівської дивізії 

1.1.10. Будинок 10 

1.1.11. Корпус 
 

1.1.12. Офіс / квартира 
 

 

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

1.2.1. Номер свідоцтва 
Серія А00 №664431 номер запису в ЄДРПОУ про заміну 

свідоцтва 1 256 105 0021 000114 

1.2.2. Дата видачі свідоцтва 26.01.2011 

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГОРЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1.2.4. Зареєстрований статутний 

капітал (грн) 
949384800 

1.2.5. Сплачений статутний 

капітал (грн) 
949384800 

 

1.3. Банки, що обслуговують емітента 

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку 
Поточний 

рахунок 
Валюта 

1 2 3 4 

ПАТ КБ "НАДРА", м. Київ 320003 26002002789001 мультивалютний 

 

1.4. Основні види діяльності 

Найменування виду діяльності Код за КВЕД 

1 2 

Виробництво добрив та азотних сполук 24.15.0 

Виробництво пластмас у первинних формах 24.16.0 

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції 24.13.0 

 

1.5. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата 

визначення 

або 

поновлення 

рейтингової 

оцінки 

емітента або 

цінних 

паперів 

емітента 

Рівень 

кредитного 

рейтингу 

емітента або 

цінних 

паперів 

емітента 

1 2 3 4 

 

  

2. Інформація про дивіденди 

 

За звітний період 
За період, що передував 

звітному 

за за за за 



простими 

акціями 

привілейованими 

акціями 

простими 

акціями 

привілейованими 

акціями 

1 2 3 4 5 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 - 0 - 

Нарахування дивідендів на одну 

акцію, грн 
0 - 0 - 

Сума виплачених дивідендів, грн 0 - 0 - 

Виплачено дивідендів на одну акцію, 

грн 
0 - 0 - 

 

  

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент* 

Повне 

найменування 

Організаційн

о- 

правова 

форма 

Іденти

- 

фікаці

й- 

ний 

код за 

ЄДРП

ОУ 

Місцезнаходже

ння, 

міжміський код 

та телефон, 

факс 

Вид 

діяльност

і 

Назва 

державно

го 

органу, 

що видав 

ліцензію 

або 

інший 

документ 

на цей 

вид 

діяльност

і 

Дата 

видачі 

ліцензії 

або 

іншого 

докуме

нта 

Номер 

ліцензії 

або 

іншого 

докуме

нта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПрАТ 

"СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ 

АМАЛЬТЕЯ" 

Акціонерне 

товариство 

250175

27 

07300, Київська 

область, м. 

Вишгород, вул. 

Шолуденка, 19 

Страхова 

діяльніст

ь 

Державна 

комісія з 

регулюва

ння 

ринків 

фінансов

их послуг 

України 

01.06.2

010 

АВ 

546345 

ПрАТ 

"ВСЕУКРАЇНС

ЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ 

ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ" 

Акціонерне 

товариство 

359178

89 

04107, м. Київ, 

вул. Тропініна, 

7-Г, т/ф 044-

5854240 

Депозита

рна 

діяльніст

ь 

зберігача 

цінних 

паперів 

Державна 

комісія з 

регулюва

ння 

ринків 

фінансов

их послуг 

України 

19.11.2

009 

АВ 

498004 

ПАТ "БАНК 

"КЛІРІНГОВИЙ 

ДІМ" 

Акціонерне 

товариство 

216653

82 

04070, м. Київ, 

вул. 

Борисоглібська, 

5, літера А, 044-

5931036 

Депозита

рна 

діяльніст

ь 

зберігача 

цінних 

паперів 

Державна 

комісія з 

регулюва

ння 

ринків 

фінансов

их послуг 

України 

12.11.2

009 

АВ 

493482 



ТОВ 

"АУДИТОРСЬК

О-

КОНСАЛТИНГ

ОВА ГРУПА 

"ЕКСПЕРТ" 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальн

істю 

323460

15 

02094, м. Київ, 

вул. 

Червоногвардей

ська, 5, оф. 202, 

т/ф 044-

2725321 

Аудиторс

ькі 

послуги 

Аудиторс

ька 

палата 

України 

18.04.2

003 
1387 

 

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких 

користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги 

емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які 

надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати 

рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. 

 

 

  

4. Відомості про цінні папери емітента 

4.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстра

ції 

випуск

у 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєст- 

рацію 

випус

ку 

Найменув

ання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифіка

- 

ційний 

номер 

Тип 

цінн

ого 

папе

ра 

Форма 

існування 

Форм

а 

випус

ку 

Номі- 

нальн

а 

варті

сть 

(грн) 

Кількі

сть 

акцій 

(шт.) 

Загальн

а 

номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Частка 

у 

статутн

ому 

капіталі 

(відсотк

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06.08.2

010 

630/1/

10 

Державна 

комісія з 

цінних 

паперів та 

фондовог

о ринку 

України 

UA400000

0798 

прос

ті 

бездокумен

тарна 

іменн

і 
35 

27125

280 

949384

800 
100 

 

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

4.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстра

ції 

випуск

у 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєст- 

рацію 

випуск

у 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструва

в випуск 

Номі- 

нальн

а 

вартіс

ть 

(грн) 

Кількіс

ть у 

випуск

у (шт.) 

Форма 

існуван

ня 

Форм

а 

випус

ку 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Відсотко

ва ставка 

за 

облігація

ми 

(відсотки

) 

Термін 

виплат

и 

процен

тів 

Дата 

пога

- 

шен

ня 

облі- 

гацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

4.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 

реєстраці

ї 

випуску 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєст- 

рацію 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номі- 

нальна 

вартіст

ь 

(грн) 

Кількіст

ь 

у 

випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я 

Форма 

випуск

у 

Загальна 

номінальн

а 

вартість 

(грн) 

Дата 

погашенн

я 

облігацій 



випуску 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 

реєстра

ції 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєст- 

рацію 

випуску 

Найменуван

ня органу, 

що 

зареєструва

в випуск 

Номі- 

нальна 

вартіст

ь 

(грн) 

Кількіс

ть 

у 

випуску 

(шт.) 

Форма 

існуван

ня 

Форма 

випуск

у 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Найме- 

нування 

товару 

(послуги

), 

під який 

здійснен

о 

випуск 

Дата 

погашен

ня 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) 

(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 

випуску 

Вид 

цінних 

паперів 

Обсяг 

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 

паперів на 

звітну дату 

(грн) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

 

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

акцій на 

рахунок 

емітента 

Кількість 

акцій, що 

викуплено 

(шт.) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

акцій, що 

викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка у 

статутному 

капіталі 

(відсотки) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків 

сертифікатів цінних паперів (шт.) 
10000 

у тому числі: сертифікатів акцій 10000 

сертифікатів облігацій 
 

сертифікатів інших цінних паперів 

(окремо щодо кожного виду цінних 

паперів) 
 

Кількість виданих власникам 

сертифікатів цінних паперів (шт.) 
2280 

у тому числі: сертифікатів акцій 2280 

сертифікатів облігацій 
 

сертифікатів інших цінних паперів 

(окремо щодо кожного виду цінних  



паперів) 

 

  

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифі- 

каційний 

код за 

ЄДРПОУ 

гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

1 2 3 4 5 

 

  

6. 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 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виробничого 

призначення 
1149807 1082917 0 0 1149807 1082917 

будівлі та споруди 319015 317509 0 0 319015 317509 

машини та 

обладнання 
686079 618720 0 0 686079 618720 

транспортні засоби 35995 53316 0 0 35995 53316 

інші 108718 93372 0 0 108718 147463 

2. Невиробничого 

призначення 
12556 12971 0 0 12556 12971 

будівлі та споруди 10891 10358 0 0 10891 10358 

машини та 

обладнання 
1299 1599 0 0 1299 1599 

транспортні засоби 0 17 0 0 0 17 

інші 366 997 0 0 366 997 

Усього 1162363 1095888 0 0 1162363 1095888 

 

  

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному 

1 2 3 

Розрахункова вартість 

чистих активів 
1283408 1633081 

Статутний капітал 949385 949385 

Скоригований статутний 949385 949385 



капітал 

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 

попереднього перiоду 

становить 334023 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним 

капiталом на кiнець 

попереднього перiоду 

становить 334023 тис.грн. 

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 

попереднього перiоду 

становить 683696 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним 

капiталом на кiнець 

попереднього перiоду 

становить 683696 тис.грн. 

Висновок** 

Вартiсть чистих активiв ВАТ 

"Концерн Стирол" бiльша вiд 

розмiру статутного капiталу. 

Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 

кодексу України дотримуються. 

Вартiсть чистих активiв ВАТ 

"Концерн Стирол" бiльша вiд 

розмiру статутного капiталу. 

Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 

кодексу України дотримуються. 

 

  

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

вчинення 

дії 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення 

Вид інформації 

1 2 3 

17.01.2011 18.02.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

17.02.2011 18.02.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2011 29.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

20.05.2011 23.05.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

26.05.2011 27.05.2011 
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

18.07.2011 19.07.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

03.08.2011 06.08.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

07.09.2011 07.09.2011 
Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі 

26.09.2011 28.09.2011 
Інформація про отримання кредиту на суму, що перевищує 25 

відсотків вартості активів емітента 

28.12.2011 30.12.2011 
Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення 

його філій, представництв 



 

Фінансова звітність 

  

Баланс 

на 31.12.2011 р. 

 

Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

          АКТИВ 
   

I. Необоротні активи: 
   

Нематеріальні активи 
   

     залишкова вартість 010 154329 130553 

     первісна вартість 011 238301 238307 

     накопичена амортизація 012 83972 107754 

Незавершені капітальні інвестиції 020 164385 567699 

Основні засоби: 
   

     залишкова вартість 030 1162363 1095888 

     первісна вартість 031 2470317 2547169 

     знос 032 1307954 1451281 

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 180116 170780 

     інші фінансові інвестиції 045 50928 50928 

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 170194 170194 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1882852 2186579 

II. Оборотні активи: 
   

Виробничі запаси 100 242861 353059 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 22683 13566 

Готова продукція 130 240611 565864 

Товари 140 303 416 



Векселі одержані 150 11761 11478 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
   

     чиста реалізаційна вартість 160 99048 315356 

     первісна вартість 161 99132 315440 

     резерв сумнівних боргів 162 84 84 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
   

     з бюджетом 170 374304 482632 

     за виданими авансами 180 96575 95749 

     з нарахованих доходів 190 0 0 

     із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 70283 57127 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
   

     в національній валюті 230 5200 78226 

     - у т.ч. в касі 231 0 0 

     в іноземній валюті 240 58479 462494 

Інші оборотні активи 250 130240 97858 

Усього за розділом II 260 1352348 2533825 

III. Витрати майбутніх періодів 270 500 201 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 3235700 4720605 

      
   

          ПАСИВ 
   

I. Власний капітал 
   

Статутний капітал 300 949385 949385 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 981952 981952 

Резервний капітал 340 92412 92412 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (390668) (740341) 

Неоплачений капітал 360 0 0 

Вилучений капітал 370 0 0 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1633081 1283408 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
   

Забезпечення виплат персоналу 400 270 270 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає 

виплаті переможцям лотереї 
417 0 0 

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, 

не забезпеченого сплатою участі у лотереї 
418 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 



Усього за розділом II 430 270 270 

III. Довгострокові зобов'язання 
   

Довгострокові кредити банків 440 0 798980 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 470 16 12 

Усього за розділом III 480 16 798992 

IV. Поточні зобов'язання 
   

Короткострокові кредити банків 500 238759 319592 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 878867 1830628 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
   

     з одержаних авансів 540 412648 415790 

     з бюджетом 550 2073 2843 

     з позабюджетних платежів 560 199 43 

     зі страхування 570 3085 4238 

     з оплати праці 580 6110 58 

     з учасниками 590 33070 33070 

     із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 27252 31403 

Усього за розділом IV 620 1602063 2637665 

V. Доходи майбутніх періодів 630 270 270 

Баланс 640 3235700 4720605 

 

  

Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
   

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 5470838 2203292 

Податок на додану вартість 015 180801 60978 

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 5290037 2142314 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 040 5273356 2506344 



послуг) 

Валовий: 
   

     прибуток 050 16681 0 

     збиток 055 0 364030 

Інші операційні доходи 060 2075986 1981114 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

унаслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 113597 79680 

Витрати на збут 080 263254 123465 

Інші операційні витрати 090 2005476 2018279 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів сільськогосподарської продукції, одержаних 

унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   

     прибуток 100 0 0 

     збиток 105 289660 604340 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 11011 7953 

Інші доходи 130 5022 105895 

Фінансові витрати 140 57616 18384 

Втрати від участі в капіталі 150 5570 2076 

Інші витрати 160 12403 146696 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування:    

     прибуток 170 0 0 

     збиток 175 349216 657648 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 

унаслідок припинення діяльності 

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 457 98 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   

     прибуток 190 0 0 

     збиток 195 349673 657550 

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 349673 657550 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
   

          Найменування показника 
   

Матеріальні затрати 230 5619751 2491723 

Витрати на оплату праці 240 172303 90043 

Відрахування на соціальні заходи 250 59741 48964 

Амортизація 260 182845 162047 

Інші операційні витрати 270 43427 28209 

Разом 280 6078067 2820986 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ 

АКЦІЙ    

          Назва статті 
   

Середньорічна кількість простих акцій 300 27125280 27125280 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 (13) (24) 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 (13) (24) 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 

  

Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття Код За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності    

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 1752989 365250 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 3656252 1771953 

Повернення авансів 030 342217 126574 

Установ банків відсотків за поточними 

рахунками 
035 1578 213 

Бюджету податку на додану вартість 040 294023 151 

Повернення інших податків і зборів 

(обов'язкових платежів) 
045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 49 39 

Інші надходження 080 1942285 1983714 

Витрачання на оплату: 
   



Товарів (робіт, послуг) 090 3085824 950517 

Авансів 095 2724286 1609345 

Повернення авансів 100 158923 47982 

Працівникам 105 149843 72977 

Витрат на відрядження 110 4808 3960 

Зобов'язань з податку на додану 

вартість 
115 0 0 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0 

Відрахувань на соціальні заходи 125 83894 46495 

Зобов'язань з інших податків і зборів 

(обов'язкових платежів) 
130 35726 19461 

Цільових внесків  140 0 0 

Інші витрачання 145 1893705 1932355 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
150 -147616 -435198 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
170 -147616 -435198 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності    

Реалізація: 
   

     фінансових інвестицій 180 3613 89943 

     необоротних активів 190 251 8306 

     майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 
   

     відсотки 210 6996 0 

     дивіденди 220 530 51 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 
   

     фінансових інвестицій 240 0 69525 

     необоротних активів 250 216762 51039 

     майнових комплексів 260 0 0 

Інші платежі 270 0 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
280 -205372 -22264 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
300 -205372 -22264 

III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності    

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 1434852 474787 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 557718 261108 

Сплачені дивіденди 350 0 13 

Інші платежі 360 48504 17609 



Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
370 828630 196057 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
390 828630 196057 

Чистий рух коштів за звітний період 400 475642 -261405 

Залишок коштів на початок року 410 63679 324160 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
420 1399 924 

Залишок коштів на кінець року 430 540720 63679 

 

  

Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

Стаття 

Ко

д 

ряд

ка 

Стату

тний 

капіта

л 

Пайо

вий 

капіт

ал 

Додатк

овий 

вкладе

ний 

капітал 

Інший 

додатк

овий 

капітал 

Резер

вний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Накопи

чена 

курсов

а 

різниця 

Разо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11 

Залишок 

на початок 

року 

010 
94938

5 
0 0 981952 92412 (390668) 0 0 0 

1633

081 

Коригуван

ня:            

Зміна 

облікової 

політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня 

помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок 

на початок 

року 

050 
94938

5 
0 0 981952 92412 (390668) 0 0 0 

1633

081 

Переоцінк

а активів:            

Дооцінка 

основних 

засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

основних 

засобів 

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

незаверше

ного 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



будівницт

ва 

Уцінка 

незаверше

ного 

будівницт

ва 

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 

нематеріал

ьних 

активів 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Використа

ння 

дооцінки 

необоротн

их активів 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

130 0 0 0 0 0 (349673) 0 0 0 
(3496

73) 

Розподіл 

прибутку:            

Виплати 

власникам 

(дивіденди

) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

статутного 

капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахува

ння до 

резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна 

до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
           



учасників: 

Внески до 

капіталу 
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашенн

я 

заборгован

ості з 

капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальни

х 

(цільових) 

фондів 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу:            

Викуп 

акцій 

(часток) 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюван

ня 

викуплени

х акцій 

(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшенн

я 

номінальн

ої вартості 

акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 

в капіталі:            

Списання 

невідшкод

ованих 

збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштов

но 

отримані 

активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Разом змін 

в капіталі 
290 0 0 0 0 0 (349673) 0 0 0 

(3496

73) 

Залишок 

на кінець 

року 

300 
94938

5 
0 0 981952 92412 (740341) 0 0 0 

1283

408 

 

Примітки до річної фінансової звітності 

  

I. Нематеріальні активи 

за 2011 рік 

Групи 

нематері

альних 

активів 

Ко

д 

ряд

ка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Надій

шло 

за рік 

Переоцінк

а 

(дооцінка+

, уцінка-) 

Вибуло за 

рік 

Нарахо

вано 

аморти

-зації 

за рік 

Втрат

и від 

зменш

ення 

корис

ності 

за рік 

Інші зміни 

за рік 

Залишок 

на кінець 

року 

перві

сна 

(пере

-

оцін

ена) 

варті

сть 

нако

-

пиче

на 

амор

ти-

заці

я 

перві

сної 

(пере

-

оціне

ної) 

варто

сті 

нако

-

пиче

ної 

амор

ти-

зації 

перві

сна 

(пере

-

оцін

ена) 

варті

сть 

нако

-

пиче

на 

амор

ти-

заці

я 

перві

сної 

(пере

-

оціне

ної) 

варто

сті 

нако

-

пиче

ної 

амор

ти-

зації 

перві

сна 

(пере

-

оцін

ена) 

варті

сть 

нако

-

пиче

на 

амор

ти-

заці

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 

користув

ання 

природни

ми 

ресурсам

и 

01

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 

користув

ання 

майном 

02

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерцій

ні 

позначен

ня 

03

0 

1310

77 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1310

77 
0 

Права на 

об'єкти 

промисло

вої 

власності 

04

0 

2692

8 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2692

8 
260 

Авторськ

е право 

та 

суміжні з 

ним 

права 

05

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

06

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

нематері

альні 

активи 

07

0 

8029

6 

8371

2 
6 0 0 0 0 23782 0 0 0 

8030

2 

1074

94 

Разом 
08

0 

2383

01 

8397

2 
6 0 0 0 0 23782 0 0 0 

2383

07 

1077

54 

Гудвіл 
09

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Із 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 

Із рядка 080 графа 

5  

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок 

цільових асигнувань (084) 
0 

Із рядка 080 графа 

15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких 

існує обмеження права власності (085) 
0 

 

  

II. Основні засоби 

за 2011 рік 

Групи 

основ

них 

засобі

в 

Ко

д 

ря

дк

а 

Залишок 

на 

початок 

року 

Наді

йшл

о за 

рік 

Переоці

нка 

(дооцін

ка+, 

уцінка-) 

Вибуло 

за рік 

Нарах

овано 

аморт

и-

зації 

за рік 

Втрат

и від 

змен

шенн

я 

корис

ності 

Інші 

зміни за 

рік 

Залишок 

на кінець 

року 

у тому числі 

одержа

ні за 

фінанс

овою 

орендо

ю 

переда

ні в 

операт

ивну 

оренду 

пер

вісн

а 

(пер

е-

оцін

ена) 

варт

ість 

зно

с 

перв

існої 

(пер

е-

оцін

еної) 

варт

ості 

зн

ос

у 

перв

існа 

(пер

е-

оцін

ена) 

варт

ість 

зн

ос 

перв

існої 

(пер

е-

оцін

еної) 

варт

ості 

зн

ос

у 

перв

існа 

(пер

е-

оцін

ена) 

варт

ість 

зно

с 

перв

існа 

(пер

е-

оцін

ена) 

варт

ість 

зн

ос 

перв

існа 

(пер

е-

оцін

ена) 

варт

ість 

зн

ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земель

ні 

ділянк

и 

10

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвест

иційна 

нерухо

мість 

10

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Капіта

льні 

витрат

и на 

поліп

шення 

земель 

11

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будин

ки, 

спору

ди та 

переда

вальні 

пристр

ої 

12

0 

690

757 

360

851 

1092

2 
0 0 

421

7 

25

12 
13393 0 

1413

8 

12

00

1 

711

600 

383

733 
0 0 

883

8 

48

32 

Маши

ни та 

облад

нання 

13

0 

154

470

9 

857

331 

4666

7 
0 0 

491

0 

36

73 

11210

6 
0 

(391

) 
(8) 

158

607

5 

965

756 
0 0 611 

42

5 

Транс

портні 

засоби 

14

0 

755

00 

395

05 

2510

0 
0 0 

235

5 

21

80 
7600 0 13 0 

982

58 

449

25 
0 0 

185

8 

92

2 

Інстру

менти, 

прила

ди, 

інвент

ар 

(меблі

) 

15

0 

164

58 

138

11 
2796 0 0 364 

33

5 
450 0 

(841

9) 

(79

92) 

104

71 

593

4 
0 0 350 

33

9 

Твари

ни 

16

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багато

річні 

насад

ження 

17

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 28 

Інші 

основ

ні 

засоби 

18

0 

583

4 

403

2 
860 0 0 85 68 596 0 

(534

1) 

(40

01) 

126

8 
559 0 0 0 0 

Бібліо

течні 

фонди 

19

0 
99 99 9 0 0 0 0 9 0 0 0 108 108 0 0 0 0 

Малоц

інні 

необо

ротні 

матері

альні 

активи 

20

0 

280

1 

278

8 
944 0 0 570 

19

8 
573 0 0 0 

317

5 

316

3 
0 0 0 0 

Тимча

сові 

21

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(нетит

ульні) 

спору

ди 

Приро

дні 

ресурс

и 

22

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвент

арна 

тара 

23

0 
24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 0 0 0 0 

Предм

ети 

прокат

у 

24

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необо

ротні 

матері

альні 

активи 

25

0 

134

135 

295

21 

6438

0 
0 0 

623

25 

67

68 
24334 0 0 0 

136

190 

470

87 
0 0 0 0 

Разом 
26

0 

247

031

7 

130

795

4 

1516

78 
0 0 

748

26 

15

73

4 

15906

1 
0 0 0 

254

716

9 

145

128

1 

0 0 
116

86 

65

46 

 

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) 
219129 

 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих 

основних засобів (264) 
75855 

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 

(2641) 
0 

З рядка 260 графа 

8 
вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок 

надзвичайних подій (2651) 
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 

З рядка 105 графа 

14 

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за 

справедливою вартістю (269) 
0 

 



  

III. Капітальні інвестиції 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 2105 150314 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 461299 383993 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів 
300 79499 33106 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 200 287 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 

активів 
320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 543104 567699 

 

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

 

фінансові витрати, включені до капітальних 

інвестицій(342) 
0 

 

  

IV. Фінансові інвестиції 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець 

року 

довгострокові 

На кінець 

року поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: асоційовані підприємства 
350 0 166323 0 

дочірні підприємства 360 0 293 0 

спільну діяльність 370 0 4164 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 0 50809 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 221708 0 

 

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові 

фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (421) 50928 

 

за справедливою 

вартістю (422) 
0 

 

за амортизованою 

собівартістю (423) 
0 

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові за собівартістю (424) 0 



інвестиції відображені: 

 

за справедливою 

вартістю (425) 
0 

 

за амортизованою 

собівартістю (426) 
0 

 

  

V. Доходи і витрати 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна 

оренда активів 
440 12833 5221 

Операційна курсова різниця 450 14919 62787 

Реалізація інших оборотних активів 460 17276 16463 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 662 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-

культурного призначення 
480 0 4286 

інші операційні доходи і витрати 490 2030958 1916057 

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 5570 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 530 x 

Проценти 540 x 57616 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 10481 0 

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових 

інвестицій 
570 2788 2912 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 51 53 

Безоплатно одержані активи 610 0 x 

Списання необоротних активів 620 x 2547 

Інші доходи і витрати 630 2183 6891 

 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 

роботами, послугами) (631) 
3649 

 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними 

сторонами у % (632) 

3 

З рядків 540- фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної 0 



560 графа 4 діяльності (633) 

 

  

VI. Грошові кошти 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 15 

Поточний рахунок у банку 650 520740 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 19965 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 540720 

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено (691) 
0 

 

  

VII. Забезпечення і резерви 

за 2011 рік 

Види 

забезпечень і 

резервів 

Код 

рядк

а 

Залиш

ок на 

почато

к року 

Збільшення за 

звітний рік 

Використа

но у 

звітному 

році 

Сторновано 

невикорист

ану суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодува

ння витрат 

іншою 

стороною, 

що 

врахована 

при оцінці 

забезпеченн

я 

Залиш

ок на 

кінець 

року 

нарахова

но 

(створен

о) 

додаткові 

відрахува

ння 

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 

730 0 0 0 0 0 0 0 



виконання 

гарантійних 

зобов'язань 

Забезпечення 

наступних 

витрат на 

реструктуриза

цію 

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 84 0 0 0 0 0 84 

Разом 780 354 0 0 0 0 0 354 

 

  

VIII. Запаси 

за 2011 рік 

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 182693 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0 

Паливо 820 17558 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 3201 0 0 

Будівельні матеріали 840 60395 0 0 

Запасні частини 850 86793 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2419 0 0 

Незавершене виробництво 890 13566 0 0 

Готова продукція 900 565864 0 0 

Товари 910 416 0 0 

Разом 920 932905 0 0 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова відображених за чистою вартістю 932905 



вартість запасів: реалізації (921) 

 
переданих у переробку (922) 6679 

 
оформлених в заставу (923) 0 

 
переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному 

зберіганні 
(позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 
 

 

  

IX. Дебіторська заборгованість 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього 

на 

кінець 

року 

у т. ч. за строками 

непогашення 

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 315440 285003 10602 19835 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 57127 28197 11020 17910 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

(951) 
4360 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними 

сторонами (952) 
0 

 

  

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1601 

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 

за 2011 рік 



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 

за 2011 рік 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 457 

Відстрочені податкові активи: 
  

     на початок звітного року 1220 170194 

     на кінець звітного року 1225 170194 

Відстрочені податкові зобов`язання: 
  

     на початок звітного року 1230 0 

     на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 457 

у тому числі: 
  

     поточний податок на прибуток 1241 457 

     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 

за 2011 рік 

Найменування показника Код Сума 



рядка 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 182843 

Використано за рік - усього 1310 182843 

у тому числі: 
  

     будівництво об`єктів 1311 2105 

     придбання (виготовлення) та поліпшення основних 

засобів 
1312 180538 

     з них машини та обладнання 1313 0 

     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 200 

     погашення отриманих на капітальні інвестиції 

позик 
1315 0 

 
1316 0 

 
1317 0 

 

  

XIV. Біологічні активи 

за 2011 рік 

Групи 

біологі

чних 

активі

в 

Ко

д 

ря

дк

а 

Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за 

справедливою 

вартістю 

залишок 

на початок 

року 
наді

йшл

о за 

рік 

вибуло за 

рік нарах

овано 

амор

тизац

ії за 

рік 

втрат

и від 

змен

шенн

я 

кори

сност

і 

вигод

и від 

відно

вленн

я 

корис

ності 

залишок 

на кінець 

року 

зал

ишо

к на 

поч

ато

к 

рок

у 

наді

йшл

о за 

рік 

змі

ни 

вар

тос

ті 

за 

рік 

виб

уло 

за 

рік 

зал

ишо

к на 

кіне

ць 

рок

у 

пер

вісн

а 

вар

тіст

ь 

накоп

ичена 

аморт

изаці

я 

пер

вісн

а 

вар

тіст

ь 

накоп

ичена 

аморт

изаці

я 

пер

вісн

а 

вар

тіст

ь 

накоп

ичена 

аморт

изаці

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгос

троков

і 

біологі

чні 

активи 

- 

усього 

14

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в тому 

числі: 

робоча 

худоба 

14

11 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продук

тивна 

худоба 

14

12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багато

річні 

14

13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



насадж

ення 

 

14

14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 

довгос

троков

і 

біологі

чні 

активи 

14

15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточ

ні 

біологі

чні 

активи 

- 

усього 

14

20 
0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

в тому 

числі: 

тварин

и на 

вирощ

уванні 

та 

відгоді

влі 

14

21 
0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

біологі

чні 

активи 

в стані 

біологі

чних 

перетв

орень 

(крім 

тварин 

на 

вирощ

уванні 

та 

відгоді

влі) 

14

22 
0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

 

14

23 
0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

інші 

поточн

і 

біологі

чні 

активи 

14

24 
0 x 0 0 x x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 

Разом 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



30 

 

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 

внаслідок 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 

за 2011 рік 

Найменування 

показника 

Код 

ряд

ка 

Вартіст

ь 

первісн

ого 

визнанн

я 

Витрати, 

пов`язані з 

біологічним

и 

перетворен

нями 

Результат 

від 

первісног

о 

визнання 
Уцін

ка 

Вируч

ка від 

реаліза

ції 

Собіварт

ість 

реалізаці

ї 

Фінансовий 

результат 

(прибуток +, 

збиток -) від 

дох

ід 

витра

ти 

реаліза

ції 

первісн

ого 

визнанн

я та 

реаліза

ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва - 

усього 

150

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

у тому числі: 

зернові і 

зернобобові 

151

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

з них: пшениця 
151

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

соя 
151

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

соняшник 
151

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ріпак 
151

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

цукрові буряки 

(фабричні) 

151

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

картопля 
151

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



плоди 

(зерняткові, 

кісточкові) 

151

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інша продукція 

рослинництва 

151

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

рослинництва 

151

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продукція та 

додаткові 

активи 

тваринництва - 

усього 

152

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

у тому числі: 

приріст живої 

маси - усього 

153

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

з нього: великої 

рогатої худоби 

153

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

свиней 
153

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

молоко 
153

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вовна 
153

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

яйця 
153

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інша продукція 

тваринництва 

153

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

додаткові 

біологічні 

активи 

тваринництва 

153

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукція 

рибництва 

153

8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

153

9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сільськогоспод

арська 

продукція та 

додаткові 

біологічні 

активи - разом 

154

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

Інформація за сегментами 

за 2011 рік 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів 
 



 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 
 

 

Найменув

ання 

показника 

К

од 

ря

дк

а 

Найменування звітних сегментів Нерозп

оділені 

статті 

Усього 

      

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Доходи звітних сегментів: 
                 

Доходи від операційної діяльності 

звітних сегментів, з них 

01

0                 

доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг):                  

зовнішнім покупцям 
01

1                 

іншим звітним сегментам 
01

2                 

інші операційні доходи 
01

3                 

Фінансові доходи звітних сегментів, з 

них: 

02

0                 

доходи від участі в капіталі, які 

безпосередньо стосуються звітного 

сегмента 

02

1                 

інші фінансові доходи 
02

2                 

Інші доходи 
03

0                 

Усього доходів звітних сегментів 
04

0                 

Нерозподілені доходи, з них 
05

0 
x x x x x x x x x x x x 

    

доходи від операційної діяльності 
05

1 
x x x x x x x x x x x x 

    

фінансові доходи 
05

2 
x x x x x x x x x x x x 

    

надзвичайні доходи 
05

3 
x x x x x x x x x x x x 

    

Вирахування доходів від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

іншим звітним сегментам 

06

0                 

Усього доходів підприємства(р. 040 + 

р. 050 - р. 060) 

07

0                 

2. Витрати звітних сегментів: 
                 

Витрати операційної діяльності, з них 
08

0                 

собівартість реалізованої продукції 
                 



(товарів, робіт, послуг): 

зовнішнім покупцям 
08

1                 

іншим звітним сегментам 
08

2                 

Адміністративні витрати 
09

0                 

Витрати на збут 
10

0                 

Інші операційні витрати 
11

0                 

Фінансові витрати звітних сегментів, з 

них: 

12

0                 

втрати від участі в капіталі, які 

безпосередньо можна віднести до 

звітного сегмента 

12

1                 

 

12

2                 

Інші витрати 
13

0                 

Усього витрат звітних сегментів 
14

0                 

Нерозподілені витрати, з них 
15

0 
x x x x x x x x x x x x 

    

адміністративні, збутові та інші 

витрати операційної діяльності, не 

розподілені на звітні сегменти 

15

1 
x x x x x x x x x x x x 

    

фінансові витрати 
15

2 
x x x x x x x x x x x x 

    

надзвичайні витрати 
15

3 
x x x x x x x x x x x x 

    

податок на прибуток 
15

4 
x x x x x x x x x x x x 

    

Вирахування собівартості реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

іншим звітним сегментам 

16

0                 

Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 

150 - р. 160) 

17

0                 

3. Фінансовий результат діяльності 

сегмента(р. 040 - р. 140) 

18

0                 

4. Фінансовий результат діяльності 

підприємства (р. 070 - р. 170) 

19

0                 

5. Активи звітних сегментів, з них 
20

0                 

 

20

1                 

 

20

2                 

 
20

                



3 

 

20

4                 

 

20

5                 

Нерозподілені активи, з них 
22

0 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

22

1 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

22

2 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

22

3 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

22

4 
x x x x x x x x x x x x 

    

Усього активів підприємства 
23

0                 

6. Зобов`язання звітних сегментів, з 

них 

24

0                 

 

24

1                 

 

24

2                 

 

24

3                 

 

24

4                 

Нерозподілені зобов`язання, з них 
26

0 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

26

1 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

26

2 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

26

3 
x x x x x x x x x x x x 

    

 

26

4 
x x x x x x x x x x x x 

    

Усього зобов`язань підприємства (р. 

240 + р. 260) 

27

0                 

7. Капітальні інвестиції 
28

0                 

8. Амортизація необоротних активів 
29

0                 

 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами 
 

 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) 
 

 

Найменув

ання 

К

од 

Найменування звітних сегментів Нерозп

оділені 
Усього 

      



показника ря

дк

а 

статті 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім 

покупцям 

30

0                 

Балансова вартість активів звітних 

сегментів 

31

0                 

Капітальні інвестиції 
32

0                 

 

33

0                 

 

34

0                 

 

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами 
 

 (виробничий, збутовий) 
 

 

Найменув

ання 

показника 

К

од 

ря

дк

а 

Найменування звітних сегментів Нерозп

оділені 

статті 

Усього 

      

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

зві

тн

ий 

рік 

ми

нул

ий 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Доходи від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім 

покупцям 

35

0                 

Балансова вартість активів звітних 

сегментів 

36

0                 

Капітальні інвестиції 
37

0                 

 

38

0                 

 

39

0                 

 

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління 

  

Загальні збори акціонерів 

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки 

№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори 

1 2 3 4 



1 2009 1 0 

2 2010 1 0 

3 2011 1 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в 

загальних зборах акціонерів останнього разу? 
Реєстраційна комісія 

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі 

в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? 
 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на 

загальних зборах останнього разу? 

Бюлетенями (таємне 

голосування) 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 

Реорганізація 
 

Внесення змін до статуту товариства 
 

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 
 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 
 

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття 

рішення про дострокове припинення їх повноважень  

Інше (запишіть) 

Обрання нового (заміна) 

зберігача цінних 

паперів 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі 

заочного голосування? (вкажіть необхідне) 
Ні 

 

  

Органи акціонерного товариства 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 7 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років? 
44 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 

Стратегічного планування 
 

Аудиторський 
 

З питань призначень і винагород 
 

Інвестиційний 
 



Інші (запишіть) 
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) 
Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 

Винагорода є фіксованою сумою 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 
 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 
 

Члени наглядової ради не отримують винагороди v 

Інші (запишіть) 
 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність) 
 

Відсутність конфлікту інтересів 
 

Граничний вік 
 

Відсутні будь-які вимоги v 

Інші (запишіть) 
 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства 
v 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 

нового члена  

Інше (запишіть) 
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так 

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 
4 

 

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 2 3 4 

Члени правління (директор) 
   

Загальний відділ 
   

Члени наглядової ради (голова 

наглядової ради)    

Юридичний відділ (юрист) 
   

Секретар правління 
  

v 

Секретар загальних зборів 
   

Секретар наглядової ради 
   



Спеціальна особа, підзвітна 

наглядовій раді (корпоративний 

секретар) 

v v 
 

Відділ або управління, яке 

відповідає за роботу з акціонерами    

Інше (запишіть) 
   

 

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 

1 2 3 4 5 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
v 

   

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
v 

  

Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету  
v 

  

Обрання та відкликання голови 

виконавчого органу   
v 

  

Обрання та відкликання членів 

виконавчого органу  
v 

  

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради 
v 

   

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради 
v 

   

Обрання голови та членів ревізійної 

комісії 
v 

   

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів виконавчого органу  
v 

  

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради 
v 

   

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого 

органу 

 
v 

  

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій 
v 

   

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій 

v 
   

Затвердження аудитора 
 

v 
  

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів    
v 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує Так 



повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення 

договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного 

товариства? (вкажіть необхідне) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства 

положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є 

заінтересованість? (вкажіть необхідне) 

Ні 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
 

Положення про загальні збори акціонерів v 

Положення про наглядову раду v 

Положення про виконавчий орган (правління) v 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

Положення про ревізійну комісію v 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

Інше (запишіть) 

Кодекс 

корпоративного 

управління 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Інформація 

публікується в 

офіційному 

друкованому 

виданні, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

веб-сторінці 

акціонерного 

товариства 

1 2 3 4 5 6 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

v v v 
 

v 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які володіють 

10 відсотками 

та більше 

статутного 

капіталу 

 
v v 

 
v 

Інформація 

про склад 

органів 

товариства 

 
v v 

 
v 



Статут та 

внутрішні 

документи 
 

v v 
 

v 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення 

  
v 

 
v 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерного 

товариства 

 
v v 

 
v 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) 
Так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 

акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

(вкажіть необхідне) 

Раз на рік 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) 
Наглядова 

рада 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? 

(вкажіть необхідне) 
Так 

З якої причини було змінено аудитора? 
 

Не задовольняв професійний рівень 
 

Не задовольняли умови договору з аудитором v 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 
 

Інше (запишіть) 
 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 

акціонерного товариства в минулому році?  

Ревізійна комісія v 

Наглядова рада 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

Перевірки не проводились 
 

Інше (запишіть) 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього 

разу?  

З власної ініціативи v 

За дорученням загальних зборів 
 

За дорученням наглядової ради 
 

За зверненням правління 
 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів 
 

Інше (запишіть) 
 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 
Ні 



менеджменту? (вкажіть необхідне) 

 

  

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити 

інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 
 

Випуск акцій 
 

Випуск депозитарних розписок 
 

Випуск облігацій 
 

Кредити банків v 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 
 

Інше (запишіть) 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити 

іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
 

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 v 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде 

облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України, протягом останніх трьох років? (вкажіть 

необхідне) 

Так 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав 

власності на акції у депозитарній системі України (далі - 

особа)? 
 

Не задовольняв професійний рівень особи 
 

Не задовольняли умови договору з особою 
 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

суду 
 

Інше (запишіть) 

В зв'язку із проведенням 

процедури дематеріалізації 

відповідно до вимог законодавства 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс 

(принципи, правила) корпоративного управління? 

(вкажіть необхідне) 

Так 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 

дату його прийняття. 
 

Яким органом прийнятий? 
Загальні збори акціонерів від 

17.01.2011 



Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним 

товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (вкажіть необхідне) 

Так 

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) 

корпоративного управління оприлюднено. 
На веб-сторінці www.stirol.net 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління у вашому акціонерному 

товаристві. 

задовільний 

 


