
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. 

 

02.06.2017 

(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, мiсто Горлiвка, вулиця 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 29.05.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

102 (2607) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
01.06.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 

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

ynformatsyia 

в мережі 

Інтернет 
02.06.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

№ з/п Дата прийняття рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів (тис. 

грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. грн) 

Співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості 

активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 26.05.2017 35280318.50853 11803083 298.90765 

Зміст інформації: 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р. (Протокол № 30 вiд 26.05.2017 р.) попередньо 

надано згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" значних правочинiв, а саме:  

1. Договору(iв) про пiдтвердження стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р. (сума забезпеченого порукою зоов'язання на дату прийняття 

рiшення дорiвнює 22 335 169 500,00 грн.), Договору(iв) про внесення змiн до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави якого є 

природний газ, набутий ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" до 01 вересня 2013 року (сума предмету застави на дату прийняття рiшення дорiвнює 2 963 

220 075,90 грн.) та Договору(iв) про внесення змiн до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом застави якого є природний газ, набутий 

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у вереснi та жовтнi 2013 року (сума предмету застави на дату прийняття рiшення дорiвнює 9 740 428 932,63 грн.) 

щодо продовження строку (строкiв) виконання забезпечених зобов'язань; 

2) Договори добровiльного страхування ризикiв втрат ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», пов’язаних iз здiйснюваною ним господарською 

дiяльнiстю загальною сумою страхових платежiв до 100 000 000,00 грн.; 

3) Договори добровiльного страхування ризикiв втрати або пошкодження майна ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» загальною сумою страхових 

платежiв до 87 500 000,00 грн; 

4) Договори добровiльного страхування ризикiв виникнення вiдповiдальностi ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» перед третiми особами за шкоду 

заподiяну життю/здоров`ю та майну третiх осiб в результатi не залежних вiд ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та не передбачуваних подiй, якi 

виникли в процесi ведення господарської дiяльностi ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» загальною сумою страхових платежiв до 54 000 000,00 грн. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 35 280 318,50853 тис.грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтност:i 11 803 083 тис. грн.  

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 298,90765%. 

Iнформацiя щодо прийняття рiшення рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р.: загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй 26 786 468 од.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 24 653 381 од.; кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 24 555 738 од., "проти" - 97 643 од. прийняття рiшення. 

 


