
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Голова Правлiння       Павлючук Сергiй Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

31.05.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

84610, м. Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10 

4. Код за ЄДРПОУ 

05761614 

5. Міжміський код та телефон, факс 

06242-78338 06242-78243 

6. Електронна поштова адреса 

office@mail.stirol.net 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.05.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
98 (4386) Бюлетень. Цiннi папери України 30.05.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-

ynformatsyia 

в мережі 

Інтернет 
31.05.2016 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Халiн Олександр 

Сергiйович  
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Халiна Олександра Сергiйовича; 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана;  

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк протягом якого перебував на посадi 3 роки 1 мiсяць; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, Халiн О.С. склав повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ». 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Кiкта Олег Олександрович 
 

0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Кiкти Олега Олександровича;  

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана;  



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк протягом якого перебував на посадi 3 роки 1 мiсяць; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

У зв’язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради, Кiкта О.О. склав повноваження заступника Голови Наглядової ради ПАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ». 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Перепелиця Сергiй 

Григорович  
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Перепелицi Сергiя Григоровича;  

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк протягом якого перебував на посадi 3 роки 1 мiсяць; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Даниленко Євгенiя 

Олександрiвна  
0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

- Даниленко Євгенiї Олександрiвни;  

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володiє; 

строк протягом якого перебувала на посадi 3 роки 1 мiсяць; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

DACTARON LIMITED 

[ДАКТАРОН ЛIМIТЕД], 

(реєстрацiйний номер HE 

294504) 

 
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 294504);  

юридична особа – нерезидент, кримiнальнiй вiдповiдальностi не пiдлягає; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк перебування на посадi 3 роки 1 мiсяць. 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

HABILE HOLDINGS 

LIMITED [ХЕБIЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], 

(реєстрацiйний номер HE 

291677) 

 
0.000004 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291677); 

юридична особа – нерезидент, кримiнальнiй вiдповiдальностi не пiдлягає; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк перебування на посадi 3 роки 1 мiсяць. 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

MAKDAVY HOLDINGS 

LIMITED [МАКДАВI 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], 

(реєстрацiйний номер HE 

291311) 

 
0.000004 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер  

HE 291311); 

юридична особа – нерезидент, кримiнальнiй вiдповiдальностi не пiдлягає; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк перебування на посадi 3 роки 1 мiсяць. 

24.05.2016 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

YAVVA HOLDINGS 

LIMITED [ЯВВА 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД], 

(реєстрацiйний номер HE 

 
0.000004 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

291310) 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24 травня 2016 

року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310); 

юридична особа – нерезидент, кримiнальнiй вiдповiдальностi не пiдлягає; 

пiдстава: закiнчення строку повноважень; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

строк перебування на посадi 3 роки 1 мiсяць. 

24.05.2016 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Халiн Олександр 

Сергiйович  
0.000004 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Халiн Олександр Сергiйович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] 

(реєстрацiйний номер HE 268500); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%;  

обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: генеральний директор, директор; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 обрано член Кiкта Олег Олександрович 
 

0.000004 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Наглядової 

ради 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Кiкта Олег Олександрович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] 

(реєстрацiйний номер HE 268500); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: директор з економiки i фiнансiв, генеральний директор, перший заступник генерального 

директора, перший заступник директора; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Перепелиця Сергiй 

Григорович  
0.000004 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Перепелиця Сергiй Григорович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] 

(реєстрацiйний номер HE 268500); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у розмiрi 0,000004%; 

обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: директор з правового забезпечення, директор департаменту з питань правового 

забезпечення;  

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Параскева Оксана 

Павлiвна  
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Параскева Оксана Павлiвна - представник акцiонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 

291310); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 

часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володiє; 

обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: начальник департаменту цiнних паперiв, директор департаменту з питань обiгу цiнних 

паперiв; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Natalia Dumitro Evripidou 

[Наталiя Думiтро 

Еврiпiду] 
 

0 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Natalia Dumitro Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду] - представник акцiонера - DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] 

(реєстрацiйний номер HE 294504); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 

часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володiє; 

обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступну посаду: корпоративний адмiнiстратор; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

24.05.2016 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Evi Lamprou [Евi Лампру] 
 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 24 травня 2016 року (Протокол № 29 вiд 24.05.2016 р.) шляхом 

кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Evi Lamprou [Евi Лампру] - представник акцiонера - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний 

номер HE 291311); 

згода на публiкацiю паспортних даних не отримана; 

пiдстава: рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.05.2016 р.; 

часткою у статутному капiталi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володiє; 

обрана на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв; 

протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступну посаду: юрист; 

посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


