
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Павлючук С.М. 

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

М.П. 
26.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

05761614 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон та факс 

06242-78338, 06242-78243 

6. Електронна поштова адреса 

office.stirol@gmail.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку № 80 (2833) 
  

26.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна 

інформація 

розміщена на 

власній сторінці 

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

richna-informatsiia-tovarystva 

в мережі 

Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Придбання цiнних паперiв ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" пов’язане з ризиками, описаними у 

рiчної iнформацiї.  

ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не приймало участi в створенi юридичних 

осiб. 

ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не використовувало послуги рейтингових агенств протягом 2017 

року. 

У ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не було непогашених випускiв облiгацiй та 

випущених iнших цiнних паперiв, випуск яихi пiдлягає реєстрацiї. 

У ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не було зареєстрованих випускiв похiдних 

цiнних паперiв. 

 



ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не здiйснювало викуп власних акцiй.  

ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не здiйснювало виробництво товарної 

продукцiї. 

Органами управлiння ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не приймалось рiшень 

про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Органами управлiння ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" протягом 2017 року не приймалось рiшень 

про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" не здiйснювало аудиторську перевiрку фiнансово-господарської 

дiялностi у 2017 роцi. 

"д/в" по тексту рiчної iнформацiї означає "данi вiдсутнi". 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня у зв‘язку з тим, 

що товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, зобов‘язання за якими 

забезпечувалися поручителем (страховиком/гарантом). 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

- 

3. Дата проведення державної реєстрації 

10.10.1995 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

949384800 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

2612 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

20.15 Виробництво добрив i азотних сполук 

20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 

20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно абзацу 2 пiдпункту 5 пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення НКЦБФР вiд 03.12.2013 р. №2826 

акцiонернi товариства не заповнють iнформацiю про органи управлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

2) МФО банку 

300647 

3) поточний рахунок 

2600408322 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

5) МФО банку 

300647 



6) поточний рахунок 

2600408322 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана зi створенням 

об'єктiв архiтектури 

АГ 

574414 
08.02.2011 

Мiнiстерство 

регiонального розвитку та 

будiвництва України 

23.11.2015 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

Збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту 

дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння 

органогенного утворення, напiвдорогоцiнного 

камiння 

АВ 

563569 
15.02.2011 

Мiнiстерство фiнансiв 

України 
Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензцї необмежений. 

  

Надання послуг з небезпечних вантажiв залiзничним 

транспортом 

АЕ 

190876 
28.11.2013 

Державна iнспекцiя 

України з безпеки на 

наземному транспортi 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензцї необмежений. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом 

АГ 

588909 
06.04.2011 

Мiнiстерство транспорту 

та зв'язку України 

(Головавтотрансiнспекцiя) 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензцї необмежений. 

  

Виробництво електроенергiї 
АГ 

500268 
18.02.2011 

Нацiональная комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

01.11.2016 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

На право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з 

постачання електричної енергiї за нерегульованим 

тарифом 

АГ 

500269 
18.02.2011 

Нацiональная комiсiя з 

питань регулювання 

електроенергетики 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензцї необмежений. 

  

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних 

речовин 

АВ 

347748 
01.02.2011 Мiнпромполiтики України 01.02.2016 



Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

Придбання, зберiгання, ввезення на територiю 

України, використання прекурсорiв (списку 1 таблицi 

IV та списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" 

АВ 

586639 
23.09.2011 

Державний комiтет 

України з питань 

контролю за наркотиками 

09.09.2016 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування 

засобiв протипожежного захисту та систем опалення, 

оцiнка протипожежного стану об'єктiв 

АД 

037827 
21.08.2012 

Державна iнспекцiя 

техногенної безпеки 

України 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Централiзоване водопостачання та водовiдведення 
АД 

073865 
12.02.2014 

Донецька обласна 

державна адмiнiстрацiя 
11.02.2019 

Опис Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому. 

  

Виробництво теплової енергiї, транспортування iї 

магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергiї 

АД 

073807 
24.01.2013 

Донецька обласна 

державна адмiнiстрацiя 
23.01.2018 

Опис Продовження дiї лiцензiї є доцiльним i в майбутньому. 

  

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного 

зв'язку з ємнiстю мережi до 10 000 номерiв з правом 

технiчного обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i надання каналiв 

електрозв'язку на територiї Донецької областi 

АГ 

506850 
18.04.2011 

Нацiональная комiсiя з 

питань регулювання 

зв'язку України 

19.09.2015 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

АГ 

399649 
15.09.2010 

Пiвденно-схiдна 

держiнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки 

держкомiтету ядерного 

регулювання Укр 

15.09.2015 

Опис 

Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про тимчасовi заходи 

на перiод проведення антитерористичної операцiї" №1669-VII 

вiд 02.09.2014 строк дiї лiцензiї продовжено на перiод 

проведення антитерористичної операцiї. 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 



Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на 

посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

03.03.2010 01.10.2011 
Янковський Сергiй 

Володимирович 

(050) 347-31-40, 

Sergey.Yankovskiy@ostchem-azot.com 

Опис Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 20.07.2010 р., 

Протокол № 17 в Товариствi було введено посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний 

секретар має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" та Положення "Про Корпоративного секретаря ". Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має.  

Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №01/10/2011 вiд 

01.10.2011 р. 

Рiшенням Наглядової ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №14/06/2017 вiд 14.06.2017р. у зв'язку зi 

змiною типу та найменування товариства з 14 червня 2017 року припинено повноваження 

Корпоративного секретаря ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та призначений (обраний) з 14 червня 

2017 року (дата початку дiї повноважень) на посаду Корпоративного секретаря ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - начальник сектору з майнових 

прав ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". На момент обрання Янковський С.В. досвiду роботи 

корпоративного секретаря не мав. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Халiн Олександр Сергiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 



Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду Голови 

Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 

14.06.2017 р., Протокол №14/06/2017. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 34 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний Директор, 

Директор, Голова Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), 

Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв 

Холодного Яру (Першотравнева), 72), Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" 

(33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ 

ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кiкта Олег Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Перший заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В 

УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Наглядової ради вiдповiдно до 

Статуту ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду заступника 

Голови Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 

14.06.2017 р., Протокол №14/06/2017. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 25 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради, 

заступник Голови Наглядової ради, перший заступник Директора. 

Посада в iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, 

вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), Голова Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" 

(33017, Україна, м. Рiвне-17), заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), 

Перший заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" 

(01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Перепелиця Сергiй Григорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту з питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 22 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту, 

директор, член Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), 



член Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор департаменту з 

питань правового забезпечення ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" 

(01601, Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2), Директор ТОВ "ОМБРИДЖ" (01601, Україна, м. 

Київ, вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вербицький Микола Анатолiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

47 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обраний на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 47 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора, 

директор, член Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), 

член Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), заступник Директора 

ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI (01601, Україна, м. 

Київ, вул. Мечникова, 2), Директор ТОВ "СКАТ-ЦЕНТР" (03039, Україна, м. Київ, провул. 

Червоноармiйский, 14). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стемковський Дмитро Георгiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обраний на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 23 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора, член 

Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), 

член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), заступник Директора 

ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI (01601, Україна, м. 

Київ, вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Плiсковський Роман Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор фiнансового департаменту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ 

ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обраний на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №30 за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 22 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансового 

департаменту, генеральний директор, член Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72), 

член Наглядової ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директора фiнансового 

департаменту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" В УКРАЇНI (01601, 

Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 2), Керiвник ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕЙ СI ДЖI", Генеральний директор КОРПОРАЦIЇ "АУДИТ 

БIЗНЕСУ". 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Павлючук Сергiй Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 



6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.06.2017 обрано на 1 рiк 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", Положення про Правлiння ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Контракту з 

Товариством. Здiйснює поточне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-

господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, 

представляє iнтереси Товариства перед третiми (iншими) особами, в тому числi, але не виключно 

в органах державної влади та управлiння, органах мiсцевого самоврядування, iнших суб'єктах при 

здiйсненнi ними владних управлiнських функцiй, органах нотарiату, в органах державної 

виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усiх судах загальної юрисдикцiї України 

та перед iншими особами, вчиняє без довiреностi вiд iменi Товариства будь-якi дiї в межах своєї 

компетенцiї та iнше. 

Обраний на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" вiд 03.08.2011 р., Протокол №03/08/2011. Обраний (переобраний) на посаду Голови 

Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 20.07.2012 р., 

Протокол №20/07/2012. Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до 

рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 01.08.2013 р., Протокол №01/08/2013. 

Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 29.07.2014 р., Протокол №29/07/2014. Обраний (переобраний) на посаду 

Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 

27.07.2015 р., Протокол №27/07/2015. Обраний (переобраний) на посаду Голови Правлiння 

вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 29.07.2016 р., Протокол 

№29/07/2016.  

Рiшенням Наглядової ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №14/06/2017 вiд 14.06.2017р. у зв'язку зi 

змiною типу та найменування товариства з 14 червня 2017 року дострокове припинено 

повноваження Голови Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та призначений (обраний) з 14 

червня 2017 року (дата початку дiї повноважень) на посаду Голови Правлiння ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 25 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пономаренко Вiталiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 



1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Технiчний директор ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.02.2017 обрано на 1 рiк 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в 

Товариствi посаду Технiчного директора та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком 

роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними 

положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення 

закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства. 

Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.01.2011 р., Протокол №18 за пропозицiєю акцiонера, 

який володiє понад 10% акцiй Товариства (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Обраний на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 17.02.2011 р., Протокол №17/02/2011. Обраний (переобраний) на посаду 

заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 

вiд 16.01.2012 р., Протокол №16/01/2012. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови 

Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2013 р., 

Протокол №16/01/2013. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння 

вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2014 р., Протокол 

№16/01/2014. Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до 

рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2015 р., Протокол №16/01/2015. 

Обраний (переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 15.01.2016 р., Протокол №15/01/2016. Обраний 

(переобраний) на посаду заступника Голови Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 

ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2017 р., Протокол №16/01/2017. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 22 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння, технiчний 

директор. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 23 березня 2017 року (Протокол № 23/03/2017) за особистою 

заявою з 24 березня 2017 року достроково припинено повноваження заступника Голови Правлiння 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Пономаренко Вiталiя Володимировича. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Усенко Вiталiй Жоржевич 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор юридичного департаменту ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.06.2017 обрано на 1 рiк 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду 

директора юридичного департаменту та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком 

роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними 

положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення 

закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства. 

Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" вiд 06.07.2012 р., Протокол №06/07/2012. Обраний (переобраний) на посаду члена 

Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 02.07.2013 р., 

Протокол №02/07/2013. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2014 р., Протокол №03/07/2014. Обраний 

(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2015 р., Протокол №03/07/2015. Обраний (переобраний) на посаду 

члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 

16.06.2016 р., Протокол №16/06/2016. 

Рiшенням Наглядової ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №14/06/2017 вiд 14.06.2017р. у зв'язку зi 

змiною типу та найменування товариства з 14 червня 2017 року дострокове припинено 

повноваження члена Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та призначений (обраний) з 14 червня 

2017 року (дата початку дiї повноважень) на посаду члена Правлiння ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння, директор 

департаменту. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Семенченко Iгор Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Спецiалiст з матерiально-технiчного забезпечення представництва ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у 

м. Київ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.06.2017 обрано на 1 рiк 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду 

директора з матерiально-технiчного постачання та здiйснює поточне (оперативне) управлiння 

напрямком роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними 

положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення 

закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства. 

Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" вiд 16.01.2013 р., Протокол №16/01/2013. Обраний (переобраний) на посаду члена 

Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2014 р., 

Протокол №16/01/2014. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.01.2015 р., Протокол №16/01/2015. Обраний 

(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 15.01.2016 р., Протокол №15/01/2016. Обраний (переобраний) на посаду 

члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 

16.01.2017 р., Протокол №16/01/2017. 

Рiшенням Наглядової ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №14/06/2017 вiд 14.06.2017р. у зв'язку зi 

змiною типу та найменування товариства з 14 червня 2017 року дострокове припинено 

повноваження члена Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та призначений (обраний) з 14 червня 

2017 року (дата початку дiї повноважень) на посаду члена Правлiння ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст, директор, член 

Правлiння. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 30 жовтня 2017 року (Протокол № 30/10/2017) за особистою 

заявою з 30 жовтня 2017 року достроково припинено повноваження члена Правлiння ПрАТ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» Семенченка Iгоря Олександровича. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада* 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Варавка Василь Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Фiнансовий директор ТОВ "Ленд-Маркет". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

14.06.2017 обрано на 1 рiк 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" та Положення про Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ". Займає в Товариствi посаду 

директора з економiки та фiнансiв та здiйснює поточне (оперативне) управлiння напрямком 

роботи Товариства, який закрiплений за ним посадовою iнструкцiєю та вiдповiдними 

положеннями, виконує функцiї i обов'язки, в тому числi i обов'язки з органiзацiї i забезпечення 

закрiпленого за ним напрямку дiяльностi Товариства. 

Обраний на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" вiд 22.07.2013 р., Протокол №22/07/2013. Обраний (переобраний) на посаду члена 

Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2014 р., 

Протокол №03/07/2014. Обраний (переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 03.07.2015 р., Протокол №03/07/2015. Обраний 

(переобраний) на посаду члена Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 16.06.2016 р., Протокол №16/06/2016. 

Рiшенням Наглядової ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" №14/06/2017 вiд 14.06.2017р. у зв'язку зi 

змiною типу та найменування товариства з 14 червня 2017 року дострокове припинено 

повноваження члена Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" та призначений (обраний) з 14 червня 

2017 року (дата початку дiї повноважень) на посаду члена Правлiння ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор, член Правлiння. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 03 листопада 2017 року (Протокол № 03/11/2017) за 

особистою заявою з 03 листопада 2017 року достроково припинено повноваження члена 

Правлiння ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Варавки Василя Володимировича. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зайцев Володимир Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдповiдно до рiшення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., Протокол №30 

за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя 

OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). Обраний на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 

вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., 

Протокол №1. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор 

департаменту, Голова Ревiзiйної комiсiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 29 рокiв. 

Посада в iнших пiдприємствах: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), 

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 

(Першотравнева), 72), Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), 

Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кримський содовий завод» (96002, Автономна Республiка Крим, 

м. Красноперекопськ, вул. Проектна, 1), Директор департаменту з питань внутрiшнього аудиту 

ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. Київ, вул. 

Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Старинський Анатолiй Павлович 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдповiдно до рiшення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., Протокол №30 за 

пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя 

OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр).  

Обраний на посаду секретаря Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., Протокол №1.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 44 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: аудитор, член Ревiзiйної 

комiсiї. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), 

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ" (18014, Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 

(Першотравнева), 72), член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), 

член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кримський содовий завод» (96002, Автономна Республiка Крим, м. 

Красноперекопськ, вул. Проектна, 1), аудитор департаменту з питань внутрiшнього аудиту 

ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна , м. Київ, вул. 

Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тятков Сергiй Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ IК "СтиролХiмIнвест". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

08.01.2009 безстроково 

9) Опис 

Забезпечує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", 

контроль за рацiональним та економним використанням всiх видiв ресурсiв. Обраний на посаду 

головного бухгалтера вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" № 22к 

вiд 08.01.2009 р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. 

Посади в iнших пiдприємствах не обiймає. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Староверов Олег Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора з контрольно-ревiзiйної роботи Представництва ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" у м. 

Києвi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.05.2017 обрано на 3 роки 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдповiдно до рiшення 



рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 26.05.2017 р., Протокол №30 за 

пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя 

OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 22 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Директора, 

Директор, член Ревiзiйної комiсiї. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ» (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), 

член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Заступник директора з 

контрольно-ревiзiйної роботи Представництва ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" у м. Києвi (01601, м. Київ, 

вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Параскева Оксана Павлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор Департаменту з питань обiгу цiнних паперiв ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ 

КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обрана на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера YAVVA HOLDINGS 

LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до рiшення 

рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за 

пропозицiєю акцiонера ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя YAVVA HOLDINGS LIMITED, 

Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 28 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту, член 

Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 



АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Директор департаменту з питань обiгу 

цiнних паперiв ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" (01601, Україна, м. 

Київ, вул. Мечникова, 2). 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 26 травня 2017 

року (Протокол No 30 вiд 26 травня 2017 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень 

припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Параскева Оксани 

Павлiвни - представника акцiонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Natalia Dumitro Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду] 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

МАГНУМСЕРВ ЛIМIТЕД, Корпоративний Адмiнiстратор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обрана на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера DACTARON LIMITED 

[ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до рiшення рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., Протокол №29 за 

пропозицiєю акцiонера ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя DACTARON LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 4 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: корпоративний 

адмiнiстратор, член Наглядової ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), Корпоративний Адмiнiстратор 

МАГНУМСЕРВ ЛIМIТЕД. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 26 травня 2017 

року (Протокол No 30 вiд 26 травня 2017 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень 



припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Natalia Dumitro 

Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду] - представника акцiонера - DACTARON LIMITED 

[ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 294504). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Evi Lamprou [Евi Лампру] 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1989 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Сотерiс Пiттас & Ко ЛЛС, юрист. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.05.2016 обрана до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

Має повноваження та виконує обов'язки члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту ПАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ", та Положення про Наглядову раду ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ".  

Обрана на посаду члена Наглядової ради, як представник - акцiонера MAKDAVY HOLDINGS 

LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310), вiдповiдно до 

рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiд 24.05.2016 р., 

Протокол №29 за пропозицiєю акцiонера ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (компанiя MAKDAVY 

HOLDINGS LIMITED, Кiпр). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 4 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: юрист, член Наглядової 

ради. 

Посада в iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

АЗОТ" (93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5), член Наглядової 

ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ" (33017, Україна, м. Рiвне-17), юрист Сотерiс Пiттас & Ко ЛЛС. 

Згоди посадової особи щодо розкриття паспортних даних отримано не було. 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» вiд 26 травня 2017 

року (Протокол No 30 вiд 26 травня 2017 року) у зв'язку з закiнченням строку повноважень 

припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Evi Lamprou [Евi 

Лампру] - представника акцiонера - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291311). 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

Наглядової 

ради 

Халiн Олександр Сергiйович 
 

1 0.000004 1 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Наглядової 

ради 

Кiкта Олег Олександрович 
 

1 0.000004 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Перепелиця Сергiй Григорович 
 

1 0.000004 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Вербицький Микола 

Анатолiйович  
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Стемковський Дмитро 

Георгiйович  
1 0.000004 1 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Плiсковський Роман 

Володимирович  
1 0.000004 1 0 0 0 

Голова 

Правлiння 
Павлючук Сергiй Миколайович 

 
0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Усенко Вiталiй Жоржевич 
 

0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння 
Варавка Василь 

Володимирович  
0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Зайцев Володимир 

Миколайович  
0 0 0 0 0 0 



Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Старинський Анатолiй 

Павлович  
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Тятков Сергiй Вiкторович 

 
0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Староверов Олег Вiкторович 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 5 0.000018 5 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

OSTCHEM 

INVESTMENTS 

LIMITED (Кiпр) 

HE 268500 

3035, Кiпр, - Limassol, Lophitis Business 

Centre, 6th floor, Emiliou Chourmouziou 

Street, оф. 3&4 

24555738 90.5271 24555738 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

не має 0 0 0 0 

Усього 24555738 90.5271 24555738 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
26.05.2017 

Кворум 

зборів** 
92.036699 

Опис 

Порядок денний: 

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС», що здiйснює депозитарну 

дiяльнiсть депозитарної установи, схвалення договору з ним. 

2. Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2016 роцi. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 

3. Звiт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. Висновок Ревiзiйної комiсiї за 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї. 

5. Затвердження рiчного звiту Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ 

КОМЕРЦIЙНИЙ ЦЕНТР» ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

за 2016 рiк. 

6. Затвердження рiчного звiту ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. 

7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у 2016 

роцi. 

8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства. 

9. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства. 

10. Внесення змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» шляхом викладення його в новiй редакцiї у зв’язку iз змiною типу та найменування 

Товариства. 

11. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення їх у 

нових редакцiях. 

12. Прийняття рiшення про скасування Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 

13. Прийняття рiшення про скасування Положення про Почесного Президента Товариства. 

14. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». 

15. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради 

Товариства.  

17. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ». 

18. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

19. Прийняття рiшення про вчинення, про надання згоди на вчинення, про попереднє надання згоди 

на вчинення, схвалення правочинiв, значних правочинiв Товариства та їх виконання. 

20. Про затвердження умов договору про обов’язковий викуп товариством акцiй, встановлення цiни 

викупу однiєї простої акцiї. 

21. Прийняття рiшення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» правочинiв. 

За пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя 

OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) в проект порядку денного рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства були внесенi змiни шляхом включення нового питання, а саме: 21. Прийняття 

рiшення про схвалення укладених, вчинених ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» правочинiв. та внесено 

проект рiшення iз запропонованого питання. 

По першому питанню порядку денного вирiшили: 

1. Передати повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв  

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», що скликанi на 26 травня 2017 року, Товариству з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «УПР-ФIНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи. 

2. Схвалити укладений ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«УПР-ФIНАНС» Договiр № 265/9 вiд 05.04.2017 р. про надання депозитарних послуг. 



Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По другому питанню порядку денного вирiшили: 

Звiт Правлiння ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» про результати роботи в 2016 роцi прийняти до вiдома. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По третьому питанню порядку денного вирiшили: 

Звiт Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк прийняти до вiдома. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 

рiк прийняти до вiдома. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт Дочiрнього пiдприємства «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 

ЦЕНТР» ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По шостому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт, в тому числi баланс ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По сьомому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити порядок покриття збиткiв ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за 2016 рiк: 

1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2016 року складає 45 384 613 тис. грн. 

2. Збитки, отриманi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 

за 2016 рiк, в розмiрi 6 395 976 тис. грн. вiдшкодувати за рахунок нерозподiленого прибутку 

наступних перiодiв. 

3. За пiдсумками роботи ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в 2016 роцi в зв’язку з вiдсутнiстю джерела 

формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивiдендiв не формувати, 

дивiденди не нараховувати i не виплачувати. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По восьмому питанню порядку денного вирiшили: 

Змiнити тип Товариства з публiчне акцiонерне товариство на приватне акцiонерне товариство. 

Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили: 

Змiнити найменування Товариства та затвердити нове у зв’язку iз змiною типу Товариства, а саме:  

Повне найменування Товариства: 

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

англiйською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CONCERN STIROL». 

Скорочене найменування Товариства: 

українською мовою: ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

росiйською мовою: ЧАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»; 

англiйською мовою: PrJSC «CONCERN STIROL». 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По десятому питанню порядку денного вирiшили: 

1. Внести та затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення його в новiй редакцiї (в редакцiї додатку до Протоколу) у 

зв’язку iз змiною типу та найменування Товариства. 

2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Варавку В.В. та Секретаря 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Янковського С.В. пiдписати Статут ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новiй редакцiї. 

3. Доручити Головi Правлiння товариства Павлючуку С.М. вжити необхiднi заходи щодо державної 

реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новiй 

редакцiї. 

4. Нова редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 



починає дiяти (набирає чинностi) з дня його державної реєстрацiї. 

Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

1. Внести та затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про 

Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» шляхом викладення їх у нових редакцiях (в 

редакцiї додаткiв до Протоколу). 

2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Варавку В.В. пiдписати 

Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну 

комiсiю, Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» в нових редакцiях. 

3. Новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, 

Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» починають дiяти (набирають чинностi) з дня державної 

реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» в новiй 

редакцiї. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По дванадцатому питанню порядку денного вирiшили: 

Скасувати Кодекс корпоративного управлiння Товариства. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По тринадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

Скасувати Положення про Почесного Президента Товариства. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

- Халiна Олександра Сергiйовича – представника акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

- Кiкти Олега Олександровича - представника акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

- Перепелицi Сергiя Григоровича - представника акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

- Параскеви Оксани Павлiвни - представника акцiонера - YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291310); 

- Natalia Dumitro Evripidou [Наталiя Думiтро Еврiпiду] - представника акцiонера - DACTARON 

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

- Evi Lamprou [Евi Лампру] - представника акцiонера - MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 291311). 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По п'янадцятому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) вирiшили: 

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» строком на 3 (три) роки: 

1. Халiн Олександр Сергiйович – представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

2. Кiкта Олег Олександрович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

3. Перепелиця Сергiй Григорович - представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

4. Вербицький Микола Анатолiйович – представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED 

[ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

5. Стемковський Дмитро Георгiйович – представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500); 

6. Плiсковський Роман Володимирович – представник акцiонера - OSTCHEM INVESTMENTS 

LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний номер HE 268500). 

Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. 

Наглядова рада сформована в повному кiлькiсному складi. 

По шiстнадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства в тому числi 



розмiр винагороди (в редакцiї додатку до Протоколу). 

2. Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Варавку В.В. укласти та 

пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  

По сiмнадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»: 

1. Зайцева Володимира Миколайовича; 

2. Старинського Анатолiя Павловича; 

3. Староверова Олега Вiкторовича. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

По вiсiмнадцятому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% акцiй 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) вирiшили: 

Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ»: 

1. Зайцева Володимира Миколайовича; 

2. Старинського Анатолiя Павловича; 

3. Староверова Олега Вiкторовича. 

Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. 

Ревiзiйна комiсiя сформована в повному кiлькiсному складi. 

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

1. Схвалити укладенi, вчиненi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) значнi правочини, а саме:  

- Договiр про пiдтвердження вiд 30.06.2016 р. стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р. щодо 

подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до 30 червня 2017 року; 

- Договiр про внесення змiн № 9 вiд 30.06.2016 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом 

застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до  

01 вересня 2013 року щодо подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до  

30 червня 2017 року та визначення валютою забезпечених грошових зобов’язань долари США або 

будь-яку iншу валюту, включаючи росiйськi рублi за еквiвалентом; 

- Договiр про внесення змiн № 9 вiд 30.06.2016 р. до Договору застави вiд 25.10.2013 р. предметом 

застави якого є природний газ, набутий ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» у вереснi та жовтнi 2013 року 

щодо подовження строку виконання забезпечених зобов’язань до  

30 червня 2017 року та визначення валютою забезпечених грошових зобов’язань долари США або 

будь-яку iншу валюту, включаючи росiйськi рублi за еквiвалентом. 

2. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» значного правочину (значних правочинiв), а саме: 

1) Договору(iв) про пiдтвердження стосовно Договору поруки вiд 25.10.2013 р., 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 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, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строкiв) виконання забезпечених зобов’язань; 

2) Договорiв добровiльного страхування: 

- ризикiв втрат ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», пов’язаних iз здiйснюваною ним господарською 

дiяльнiстю зi страховим тарифом не вище 5% (п’ять вiдсоткiв) та загальною сумою страхових 

платежiв до 100 000 000,00 грн.; 

- ризикiв втрати або пошкодження майна ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» зi страховим тарифом не вище 

3,5% (три цiлих п’ять десятих вiдсоткiв) та загальною сумою страхових платежiв до 87 500 000,00 

грн.; 

- 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», зi страховим тарифом не вище 1,8% (одна 

цiла вiсiм десятих вiдсоткiв) та загальною сумою страхових платежiв до  

54 000 000,00 грн. 

Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

По двадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

Рiшення не прийнято. 

По двадцять першому питанню порядку денного за пропозицiєю акцiонера, який володiє понад 5% 

акцiй ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (компанiя OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED, Кiпр) вирiшили: 

Схвалити укладенi, вчиненi ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 



iз ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРЛI» правочини, а 

саме:  

1.Договiр добровiльного комбiнованого страхування майна № 0596 вiд 01.10.2014 р. стосовно 

страхування ризикiв пошкодження, знищення майна ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», зi страховими 

тарифами 2% (два вiдсотки) та 0,9% (нуль цiлих дев’ять десятих вiдсотка), загальним страховим 

платежем у розмiрi 46 536 645,80 грн. (сорок шiсть мiльйонiв п’ятсот тридцять шiсть тисяч шiстсот 

сорок п’ять гривень 80 копiйок) та строком дiї договору до 30.09.2015 р.; 

2. Договiр № 0627 добровiльного страхування майна вiд 11.02.2015 р. стосовно страхування ризикiв 

пошкодження, знищення майна ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» зi страховими тарифами 1,5 % (одна цiла 

п’ять десятих вiдсотка) та 0,91 % (нуль цiлих дев’яносто одна сота вiдсотка), загальним страховим 

платежем у розмiрi 59 423 190,79 грн. (п’ятдесят дев’ять мiльйонiв чотириста двадцять три тисячi сто 

дев’яносто гривень 79 копiйок) та строком дiї договору до 10.02.2016 р.; 

3. Договiр № 113.0000052 добровiльного страхування фiнансових ризикiв вiд 13.10.2015 р. стосовно 

страхування ризикiв втрат ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», пов’язаних iз здiйснюваною ним 

господарською дiяльнiстю зi страховим тарифом 2,06 % (два цiлих шiсть сотих вiдсотка), загальним 

страховим платежем у розмiрi 23 240 794,10 грн. (двадцять три мiльйони двiстi сорок тисяч сiмсот 

дев’яносто чотири гривнi 10 копiйок) та строком дiї договору до 12.04.2016 р.; 

4. Договiр № 117.0000108 добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами вiд 

02.11.2015 р., стосовно страхування вiдповiдальностi ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» за шкоду, заподiяну 

життю, здоров’ю та/або майну третiх осiб пiд час здiйснення ним господарської дiяльностi зi 

страховим тарифом 1,5% (одна цiла п’ять десятих вiдсотка), загальним страховим платежем у розмiрi 

45 000 000,00 грн. (сорок п’ять мiльйонiв гривень  

00 копiйок) та строком дiї договору до 02.11.2016 р.; 

5. Договiр № 113.0000063 добровiльного страхування фiнансових ризикiв вiд 01.02.2016 р. стосовно 

страхування ризикiв втрат ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ», пов’язаних iз здiйснюваною ним 

господарською дiяльнiстю зi страховим тарифом 3,1 % (три цiлих одна десята вiдсотка), загальним 

страховим платежем у розмiрi 32 791 775,30 грн. (тридцять два мiльйони сiмсот дев’яносто одна 

тисяча сiмсот сiмдесят п’ять гривень 30 копiйок) та строком дiї договору до 30.07.2016 р. 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю (бiльш як 50 вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.08.2010 630/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000136626 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
35 27125280 949384800 100 

Опис 

У звiтному перiодi торгiвля акцiями ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" вiдбувалася на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА".  

21.06.2017 р. котирувальна комiсiя ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" виключила з бiржового списку акцiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" у зв'язку з 

перереєстрацiєй емiтента у приватне акцiонерне товариство. 

Протягом 2017 року не було фактiв лiстингу/делiстингу акцiй ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (ранiше ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"). 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
850715 652110 0 0 850715 652110 

будівлі та 

споруди 
122470 121201 0 0 122470 121201 

машини та 

обладнання 
683626 495187 0 0 683626 495187 

транспортні 

засоби 
44619 35722 0 0 44619 35722 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
10888 8502 0 0 10888 8502 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 10888 8502 0 0 10888 8502 

Усього 861603 660162 0 0 861603 660612 

Опис Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв - вiд 2 рокiв до 50 рокiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок 2017 року - 2 754 129 тис.грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на початок 2017 року - 861 603 тис.грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 68,7 %. 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2017 року - 2 785 331 тис.грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець 2017 року – 660 612 тис.грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 76,3 %. 

Первiсна вартiсть законсервованих основних засобiв виробничого призначення на кiнець 2017 

року - 2 254 443 тис.грн. 

Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення на кiнець звiтного перiоду 

становить 19,1 %. 

Сума нарахованого зносу за 2017 рiк - 232 435 тис.грн. 

Станом на 31.12.2017 р. у Товариства не має основних засобiв, що знаходяться в заставi та iпотецi, 

а також основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження 

володiння, користування та розпорядження, окрiм майна, що було надано у заставу згiдно рiшення 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2011р.  

Оцiночна вартiсть основних засобiв, що перебувають у заставi - 1 408 648,15 тис.грн.  

Умови кредитного договiру з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Державний 

ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. 

Госпiтальна, 12-Г).  

Дата заключення - 25.08.2011р.  

Сума кредитного договору - 100 мiльйонiв доларiв США, залишок кредиту станом на 31.12.2016 р. 



- 95,8 мiльйонiв доларiв США. % ставка - 11%. Строк дiї кредитного договiру - до 26.02.2016 р.  

Мета використання коштiв кредиту: поповнення обiгових коштiв. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
-48203378 -42722152 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
949385 949385 

Скоригований 

статутний капітал (тис. 

грн)  

949385 949385 

Опис Вартiсть чистих активiв за попереднiй перiод скоригована на величину виправлення 

помилок попередньго перiоду в частинi нарахування резерва пiд знецiнення запасiв. 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 

активiв та вартiстю зобов’язань. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi 

чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 

«Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних 

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

17.11.04р. №485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 р. складала вiд’ємне значення -48 

203 378 тис. грн., тобто не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 3491544 X X 

у тому числі:   

ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"Державний ощадний 

банк України" 

25.08.2011 3491544 11 26.02.2016 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

X 0 X X 



паперами)(за кожним 

видом): 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1263237 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 2739317 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 

X 53548882 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 

X 58303663 X X 

Опис: Станом на 31.12.2017 р. зобов'язання за кредитами банкiв складає 3 491 544 тис.грн., у тому 

числi: 

- вiдповiдно до умов кредитного договiру з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, 

мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г) - 95,8 мiльйонiв доларiв 

США (за курсом НБУ на 31.12.2017 р. - 2 688 840 тис.грн.). % ставка - 11%. Строк дiї 

кредитного договiру - до 26.02.2016 р. Мета використання коштiв кредиту: поповнення 

обiгових коштiв; 

- заборгованiсть по нарахованих прострочених процентах 2017 року - 20,60 мiльйонiв 

доларiв США (за курсом НБУ на 31.12.2017 р. - 802 693 тис.грн.). 

Станом на 31.12.2017 р. iншi зобов'язання складали 53 548 882 тис.грн., у тому числi: 

- довгостроковi зобов'язання i забезпечення – 127 232 тис.грн.; 

- з одержаних авансiв - 1 845 198 тис.грн.; 

- за товари, роботи, послуги - 38 900 180 тис.грн.; 

- з оплати працi – 119 184 тис.грн.; 

- з учасниками - 33 218 тис.грн.; 

- поточнi забезпечення – 8 904 960 тис.грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання – 3 618 910 тис.грн. (у т.ч. зворотня фiнансова допомога – 2 739 

317 тис. грн.). 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 26.05.2017 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ 

"КОНЦЕРН 

СТИРОЛ"  

35280318.50853 11803083 298.90765 

За рiшенням 

рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв 

ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" вiд 

26.05.2017 р. 

(Протокол № 30 

вiд 26.05.2017 р.) 

29.05.2017 
http://stirol.ostchem.com/ua/aktsioneram/osobaia-

ynformatsyia 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) 



№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента 

за даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис. грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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.  

Опис: 

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. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

16.01.2017 16.01.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

23.03.2017 23.03.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

26.05.2017 29.05.2017 

Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

12.06.2017 13.06.2017 
Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства 

14.06.2017 16.06.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

25.05.2017 26.06.2017 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв 

30.10.2017 31.10.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

03.11.2017 06.11.2017 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

26.05.2017 14.04.2017 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

26.05.2017 15.05.2017 
Відомості про проведення загальних 

зборів 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа X 
 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значних правочинiв 

ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» та їх виконання. 
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства  

Інше (зазначити) 
 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 6 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 6 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/в 

 



д/в 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
46 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  В складi Наглядової ради ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" комiтети 

не створювались. 

Інші (запишіть)  - 

 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  - 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень, наданих дiючим законодавством України, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Обов'язок дiяти 

X 
 



добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин. 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

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

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів Так Ні Ні Ні 



наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про корпоративного 

секретаря ПрАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ". 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 
Ні Ні Ні Ні Ні 



більше статутного капіталу  

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 



Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/в 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/в  
  

 

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  X 

 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія 
 

за КОАТУУ 1410636300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 20.15 

Середня кількість 

працівників 
2612 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
Донецька обл., Калiнiнський р-н, 84610, м. 

Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 0 0 0 

первісна вартість 1011 0 0 0 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 0 0 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 0 0 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 0 0 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 0 0 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 0 0 0 

 

Примітки 
На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався 

консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан). 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався 

консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд). 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
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) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 
На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) не складався. 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався 

консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за 

непрямим методом). 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець року 
4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" складався консолiдований звiт про власний капiтал. 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

Територія 
 

за КОАТУУ 1410636300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 20.15 

Середня кількість 

працівників 
2612 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
Донецька обл., Калiнiнський р-н, 84610, м. 

Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1630 1540 0 

 первісна вартість 1001 6660 6646 0 

 накопичена амортизація 1002 5030 5107 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 428089 388111 0 

Основні засоби: 1010 861603 660612 0 

 первісна вартість 1011 2754129 2785331 0 

 знос 1012 1892526 2124719 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 1417554 1417562 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1125302 1125302 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3834178 3593127 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 626774 624875 0 

Виробничі запаси 1101 552973 545382 0 

Незавершене виробництво 1102 32078 39216 0 

Готова продукція 1103 38338 36480 0 

Товари 1104 3925 3797 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 4987477 81 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

2126039 

 

15065 

 

0 

 з бюджетом 1135 24063 11226 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 22 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 75694 5091428 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 139 759 0 

Готівка 1166 50 4 0 

Рахунки в банках 1167 89 755 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 763724 0 

Усього за розділом II 1195 7840186 6507158 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 11674364 10100285 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 949385 949385 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 1841795 1841795 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -45513332 -50994558 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -42722152 -48203378 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 98043 121252 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 5980 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 98043 127232 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 3091213 3491544 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 23014305 38900180 0 

 за розрахунками з бюджетом 1620 1240606 1263237 0 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 1630 23889 119184 0 

 за одержаними авансами 1635 1857774 1845198 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 33218 33218 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 6855654 8904960 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 18181814 3618910 0 

Усього за розділом IІІ 1695 54298473 58176431 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 11674364 10100285 0 

 

Примітки 

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в 

"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2017 рiк". 

Форма № 3н "Консолiдований звiт про рух грошових 

коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 2017 р." 

заповнена вiдповiдно до звiтностi наданої в 

аудиторському висновку, окрiм рядкiв 3540 графи 3 та 5, 

де мали б стояти значення 305 945 та 284 798. 

Розробник програми SimpleXmlReports (v 3.4.3) Рiчний 

звiт керувався наказом НКЦПФР № 134 вiд 10.06.2014 

"Щодо складу та опису полiв (роздiлiв) та схем XML-

файлiв електронної форми фiнансової звiтностi", де 

вiдсутнi поля рядка 3540 граф 3 та 5, що унеможливлює 

набрати Форму № 3н "Консолiдований звiт про рух 

грошових коштiв (за непрямим методом) за 12 мiсяцiв 

2017 р.". 



Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5459 841 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 29403 19371 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 23944 18530 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 56380 23377 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 258306 ) ( 263486 ) 

Витрати на збут 2150 ( 613 ) ( 1041 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4833842 ) ( 5524653 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 0 0 

 збиток 2195 ( 5060325 ) ( 5784333 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 76 97 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 409747 ) ( 629551 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 5469996 ) ( 6413787 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 5469996 ) ( 6413787 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -11230 1458 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -11230 1458 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -11230 1458 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5481226 -6412329 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

0 

 

0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

0 

 

0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 73023 105039 

Витрати на оплату праці 2505 124810 118569 

Відрахування на соціальні заходи 2510 12452 29086 

Амортизація 2515 232512 261367 

Інші операційні витрати 2520 4675991 5294376 

Разом 2550 5118788 5808437 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 27125280 27125280 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 217125280 27125280 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -202 -236 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -202 -236 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в 

"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2017 рiк". 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
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) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 0 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 
На ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" консолiдований звiт про 

рух грошових коштiв (за прямим методом) не складався. 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 5470043 0 6413787 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 232512 X 242812 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 1861927 0 0 197 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 1391337 0 5050602 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 103726 0 348084 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 1278843 0 0 884271 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 218488 0 1372565 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 77265 606 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 77265 606 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 75922 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 1962 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 693 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 77884 0 0 693 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 4641 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 619 0 0 87 

Залишок коштів на початок року 3405 139 X 222 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 1 0 4 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 759 0 139 0 

 

Примітки 

Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в 

"Примiтках до фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ ПрАТ 

"КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2017 рiк". 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
за ЄДРПОУ 05761614 

 
(найменування) 

  
 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 
Разом зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

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

Залишок на 

початок року 
4000 949385 0 1841795 0 -45495521 0 0 

-

42704341 
0 

-

42704341 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 -17811 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 949385 0 1841795 0 -45513332 0 0 
-

42722152 
0 

-

42722152 

Чистий прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -5469996 0 0 -5469996 0 -5469996 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
4110 0 0 0 0 -11230 0 0 -11230 0 -11230 



період 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



спеціальних 

(цільових) фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки 

в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



капіталі 

Залишок на 

кінець року 
4300 949385 0 1841795 0 -50994558 0 0 

-

48203378 
0 

-

48203378 

 

Примітки 
Пояснення щодо заповнення фiнансової звiтностi поданi в "Примiтках до фiнансової 

звiтностi згiдно МСФЗ ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за 2017 рiк". 

Керівник О.С. Микуцький 

Головний бухгалтер С.В. Тятков 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1 Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Стирол" та його дiяльнiсть 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «Концерн Стирол» (далi 

– «Компанiя») та його дочiрнiх пiдприємств (далi – «Група»).  

Компанiй є юридичною особою, заснованою вiдповiдно до законодавства України. Пiдприємство 

було створене у 1933 роцi як державне пiдприємство. У 1995 роцi Компанiя була перетворена у 

акцiонерне товариство i згодом приватизована в рамках програми приватизацiї в Українi. У травнi 

2011 року Компанiя була реорганiзована в публiчне акцiонерне товариство. У червнi 2017 року 

Компанiя була реорганiзована в приватне акцiонерне товариство.  

У серпнi 2010 року 90,3% акцiй Групи придбала Ostchem Investments Limited. Фактичною 

материнською компанiєю Групи є Ostchem Holding Limited (“Ostchem”), а кiнцевим власником є 

пан Дмитро Фiрташ. 

Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво карбамiду, амiаку, амiачної селiтри та iнших 

хiмiчних речовин. Продукцiя Компанiї реалiзується на внутрiшньому ринку та експортується. 

Виробничi потужностi Компанiї розташованi в Українi.  

Численнi операцiї Компанiї здiйснюються з пов'язаними сторонами (Примiтка 7).  

Юридична адреса Компанiї та основне мiсце ведення її господарської дiяльностi: вул. Горловскої 

дiвiзiї, 10, Горлiвка, Україна. 

2 Умови, в яких працює Група 

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до 

погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв 

капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до 

основних iноземних валют та продовжувалася у 2017 роцi. 

Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2017 року склав 13.7% (рiчний темп iнфляцiї за 2016 

рiк становив 12%), ВВП збiльшився на 2.2% (на 2.3% у 2016 роцi). 

Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2017 року була помiрною. Станом на дату цього звiту 

офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 27,00 гривнi за 1 долар 

США порiвняно з 28.07 гривень за 1 долар США на 31 грудня 2017 року (на 31 грудня 2016 року – 

27,19 гривнi за 1 долар США).  

Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, 

викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори. 

Конфлiкт в частинi Схiдної України що почався навеснi 2014 року ще не вирiшено. Однак, з 

моменту пiдписання угоди про припинення вогню в лютому 2015 року до сiчня-березня 2018 не 

було суттєвої подальшої ескалацiї конфлiкту.  

Незважаючи на певне покращення у 2017 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної 

кризи в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший 

негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. 
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Основа пiдготовки. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть (“фiнансова звiтнiсть”) пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної 

вартостi.  

Основа консолiдацiї. Дочiрнi компанiї консолiдуються з дати, коли контроль над чистими 

активами та операцiями придбаної компанiї фактично переданий Групi. Консолiдацiя не 

припиняється до моменту втрати контролю над цими компанiями. Вважається, що Група 

контролює дочiрню компанiю, якщо вона володiє, прямо чи непрямо через свої дочiрнi компанiї, 

бiльше нiж половиною акцiй з правом голосу цiєї компанiї, крiм випадкiв, коли можливо довести, 

що таке володiння не забезпечує контроль. Контроль також iснує, якщо Група має можливiсть 

вiдповiдно до договiрної угоди управляти фiнансовою та операцiйною полiтикою компанiї для 

отримання вигод вiд її дiяльностi.  



Внутрiшньогруповi операцiї, доходи та витрати, а також нереалiзованi прибутки та збитки за 

внутрiшньогруповими операцiями при консолiдацiї повнiстю виключаються.  

Частка неконтролюючих акцiонерiв – це частка у капiталi дочiрньої компанiї, яка не належить 

материнськiй компанiї прямо чи непрямо. 

Змiни у частцi власностi у материнськiй компанiї без втрати контролю облiковуються як операцiя 

з капiталом.  

Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi 

України, українськiй гривнi, з округленням усiх сум до найближчої тисячi, за винятком показникiв 

прибутковостi акцiй.  

Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою компанiй Групи є українська гривня - 

валюта первинного економiчного середовища, в якому працюють компанiї Групи.  

Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за 

офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець звiтного 

перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв за 

операцiями i переоцiнки монетарних активiв та зобов’язань, визнаються у складi прибутку чи 

збитку.  

Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум та залишкiв за операцiями в 

iноземнiй валютi, були такими:  

В українських гривнях 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року 28,07 27,19 

Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США 25,96 25,54 

 

Iноземна валюта може бути конвертована в укрiїнську гривню та гривня в iноземну валюту за 

курсом обмiну, на який впливає Нацiональний банк України. Точний курс обмiну, за яким Група 

може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними банками та ситуативного 

балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському валютному ринку. 
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Звiтнiсть за сегментами. Група здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - виробництво 

мiнеральних добрив. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Фiнансовi активи вiдносяться до категорiї кредитiв i 

дебiторської заборгованостi. 

Класифiкацiя фiнансових зобов’язань. Група вiдносить свої фiнансовi зобов'язання у категорiю 

фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно. 

Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене, за 

вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть 

машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того 

фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв основних 

засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються. 

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює вартiсть вiдшкодування активу 

як його справедливу вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу, 

залежно вiд того, яка з них бiльша. Якщо iснують будь-якi ознаки знецiнення, балансова вартiсть 

активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визнаний у попереднiх роках, 

сторнується вiдповiдним чином, якщо в оцiнках, використаних для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, вiдбулися 

змiни. 

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень з 



їхньою балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх первiсної 

вартостi за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх експлуатацiї за 

такими нормами:  

Строки експлуатацiї, рокiв 

 

Будiвлi та споруди вiд 20 до 50 

Виробниче обладнання вiд 4 до 20 

Транспортнi засоби вiд 6 до 20 

Офiснi меблi та обладнання вiд 2 до 10 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б у теперiшнiй момент вiд 

продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

експлуатацiї. 

Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду.  
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Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i 

вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до 

операцiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi капiталу, в тому 

ж чи iншому перiодi. 

Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi перiоди. 

Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо фiнансова 

звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi 

податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та 

зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, 

яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi 

були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як 

очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що 

зменшують  

оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй 

iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати 

тимчасовi рiзницi.  

Запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Вартiсть запасних частин та iнших допомiжних матерiалiв визначається за методом 

iдентифiкованої собiвартостi, iнших товарно-матерiальних запасiв - сереньозваженої собiвартостi. 

Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi 

витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, 

якi розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат за 

позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. 

Каталiзатори. Каталiзатори, якi використовуються у процесi виробництва протягом бiльше одного 

року, вiдображаються у складi основних засобiв i амортизуються за методом виробничих одиниць 

на основi норм споживання на тону виробленої продукцiї. Дорогоцiннi метали i каталiзатори, якi 



використовуються менше одного року, представленi у складi товарно-матерiальних запасiв i 

списуються на виробничi витрати на основi норм споживання на тону виробленої продукцiї. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю 

iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення. 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. 

Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, якщо товари чи послуги, за якi надана 

передоплата, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплата стосується активу, 

який при початковому визнаннi буде включений до категорiї необоротних активiв. Передоплати, 

здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу пiсля того, як 

Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає 

майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати списуються на  
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прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує 

свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi було видано аванси, не будуть отриманi, 

балансова вартiсть авансiв та передплат виданих зменшується належним чином i вiдповiдний 

збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку. 

Передоплати показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що 

розрахунок за такими сумами буде здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Знецiнення фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення 

визнаються у складi прибутку чи збитку у результатi настання однiєї або декiлькох подiй 

(«збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i впливають на 

суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою 

фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Група визначає вiдсутнiсть 

об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його 

суттєвостi), вона вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають схожi 

характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. 

Основними факторами, якi враховує Група при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його 

прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi.  

Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак 

знецiнення: 

- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може 

пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; 

- контрагент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Групою фiнансова 

iнформацiя контрагента; 

ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї контрагента; 

- платоспроможнiсть контрагента погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих 

економiчних умов, якi впливають на дiяльнiсть контрагента.  

Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв контрагента, 

знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка 

застосовувалася до змiни його умов. 

Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в сумi, необхiднiй для зменшення 

балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування 

майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною 

процентною ставкою для даного активу.  

Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може 

бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення 

(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд 

знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у 

складi прибутку чи збитку. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву збиткiв вiд 



знецiнення. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок вiдповiдного резерву 

збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку. 

Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на 

внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi 

послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний 

перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, 

залежно  
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вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право 

зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.  

Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який 

стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або 

зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається 

розгорнуто. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї. Поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi складаються зi строкових депозитiв 

з початковим термiном погашення бiльше трьох мiсяцiв спочатку визнаються за справедливою 

вартiстю, а в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу 

ефективної процентної ставки за мiнусом резерву на знецiнення. 

Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у касi, 

депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не бiльше трьох 

мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням 

витрат, понесених на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою 

надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю погашення визнається у 

складi прибутку чи збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Групи iснує 

безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати.  

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi безпосередньо 

пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки якого до 

запланованого використання чи продажу обов’язково необхiдний тривалий перiод часу 

(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу.  

Капiталiзацiя починається, якщо Група (а) несе витрати, пов’язанi з квалiфiкацiйним активом, (б) 

несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна для пiдготовки 

активу до його запланованого використання. 

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає практично 

готовим до його використання чи продажу.  

Група капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби вона не 

здiйснювала капiтальнi витрати у зв’язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi витрати за 

позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого фiнансування Групи 

(середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов’язаних iз квалiфiкацiйним 

активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною метою отримання 

квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя фактично понесених витрат 

за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд тимчасового розмiщення цих 

позикових коштiв. 

Фiнансовi гарантiї (поручительства). Фiнансовi гарантiї (поручительства) – це безвiдкличнi 

договори, що вимагають вiд Групи здiйснення визначених платежiв для вiдшкодування збиткiв 

власнику гарантiї (поручительства), понесених у випадку, якщо вiдповiдний дебiтор не здiйснив 

своєчасно платiж за умовами боргового iнструмента. Фiнансовi гарантiї (поручительства) спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума 



амортизується лiнiйним методом протягом строку дiї гарантiї (поручительства). Станом на кiнець  
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кожного звiтного перiоду гарантiї (поручительства) оцiнюються за найбiльшою з двох сум: (i) 

суми первiсного визнання за мiнусом накопиченої амортизацiї, та (ii) оцiночних витрат, 

необхiдних для погашення зобов’язання отримувача гарантiї станом на кiнець звiтного перiоду.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов’язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за первiсно одержаними сумами, за 

вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений 

шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це нефiнансовi 

зобов’язання, якi визнаються, коли Група має юридичне або конструктивне зобов'язання в 

результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде 

вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. 

Коли iснують декiлька схожих зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться 

вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов’язань.  

Коли Група очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору страхування, 

сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує цiлковита 

впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано. 

Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для 

погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 

поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення 

резерву з плином часу визнається як процентнi витрати. 

Оперативна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всi 

ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем Групi, загальна 

сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк рiвними частинами протягом 

строку оренди. Строк оренди – це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовувану 

оренду активу, а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом 

якого орендар може, на свiй власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи 

не здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об’єктивна впевненiсть у 

тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди.  

Визнання доходiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається у момент передачi ризикiв та вигод вiд 

володiння товарами. Зазвичай, це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Якщо Група 

погоджується доставити вантаж у конкретне мiсце, виручка визнається в момент передачi вантажу 

покупцю в зазначеному мiсцi.  

Виручка показується за вирахуванням ПДВ та знижок. 

Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi повиннi бути 

отриманi. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов’язанi з договорами 

поставки, та iншi вiдповiднi витрати. 

Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за  
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позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд 

iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд 

курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. Всi процентнi та iншi витрати за 

позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. Процентнi доходи визнаються за принципом нарахування з урахуванням ефективної 

доходностi активу. 

Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України, 

оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому роцi, в якому 



вiдповiднi послуги надавались працiвниками Групи. Крiм того, Група бере участь у державному 

пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров’я 

умовами. Група також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. 

Зобов’язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв’язку з пенсiйним планом iз встановленими 

виплатами, є поточною вартiстю зобов’язання за планом iз встановленими виплатами на звiтну 

дату за мiнусом коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток та вартiсть послуг у 

минулих перiодах. Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку 

незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть 

зобов’язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом 

дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням 

процентних ставок по високолiквiдних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть 

здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних 

пенсiйних зобов’язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають внаслiдок минулих 

коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший сукупний дохiд за дебетом 

або кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку. 

Витрати, пов'язанi з вiдповiдними виплатами, крiм процентних витрат, включаються до складу 

собiвартостi реалiзованої продукцiї. Процентнi витрати включаються до складу фiнансових 

витрат. 

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту 

про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування 

юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на 

основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Таке 

право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) повинне мати юридичну 

силу виконання в усiх наступних обставинах: (i) у ходi нормального ведення бiзнесу, (ii) у разi 

невиконання зобов’язань з платежiв (подiї дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи 

банкрутства. 

Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що 

належить акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом 

звiтного року. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною вартiстю, 

класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю 

нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених 

акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу. У додатковому капiталi були 

також врахованi коригування зареєстрованого (пайового) капiталу для вiдображення впливу 

перiоду, коли Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою, додатковi внески вiд 

власника та виплати власнику, окрiм дивiдендiв. 

Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi суми були 

скоригованi для вiдповiдностi змiнам у форматi представлення звiтностi поточного року.  

Продовження тексту приміток 

4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової 

полiтики 

Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного 

фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються обґрунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 

оцiнки, керiвництво Групи також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової 

полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльший вплив на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової 

вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають: 



Знецiнення основних засобiв. Керiвництво проаналiзувало потенцiйне знецiнення балансової 

вартостi основних засобiв Групи. У ходi аналiзу керiвництво порiвняло оцiночну справедливу 

вартiсть активiв за вирахуванням витрат на продаж з їхньою балансовою вартiстю. 

Пенсiйнi зобов’язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов’язання 

та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на основi 

актуарних припущень, що базується на усiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про змiннi 

величини, якi визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород працiвникам. 

Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у Групи не завжди є доступ 

до усiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи вийде спiвробiтник 

достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Група зобов’язана фiнансувати пенсiї 

колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у 

небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з 

пенсiйної програми, яка фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Групою, 

можуть мати значний вплив на суму зобов’язань з пенсiйного забезпечення. Розрахунок поточної 

вартостi пенсiйних зобов’язань залежить вiд ряду факторiв, що визначаються на основi актуарних 

розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. Основнi припущення, використанi при 

визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними зобов’язаннями, включають ставку 

дисконтування та очiкуване збiльшення заробiтної плати. Будь-якi змiни у цих припущеннях 

матимуть вплив на балансову вартiсть пенсiйних зобов’язань, як розкрито у аналiзi чутливостi у 

примiтцi 16. З огляду на вiдсутнiсть довгострокових високолiквiдних корпоративних облiгацiй, 

випущених у гривнях, для оцiнки прийнятної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi 

судження. В Українi не iснує широкого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, тому у 

якостi джерела ставки дисконтування на кiнець звiтного перiоду використовується ринкова 

доходнiсть по державних облiгацiях. Валюта та строк дiї державних облiгацiй узгоджується з 

валютою та очiкуваним строком зобов’язань за планом зi встановленими виплатами. У Примiтцi 

16 описанi ключовi припущення та аналiз чутливостi до змiни ключових припущень. 

5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 

Не було нових стандартiв, змiн до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв, 

починаючи з 1 сiчня 2015 року, та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Групи.  

6 Новi положення бухгалтерського облiку 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для 

застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Цi 

стандарти та iнтерпретацiї не матимуть суттєвого впливу на Групу пiсля їхнього запровадження. 

 

7 Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або 

якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив чи 

здiйснювати спiльний контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. 

Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть становити вiдносини мiж пов’язаними 

сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на їхню юридичну форму. 

Залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими: 

Компанiї Групи Ostchem Iншi компанiї, пов'язанi з акцiонером Ostchem 

 

На 31 декабря 2017 г.  

Iнвестицiї у капiтал 683 -  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 1 387 445 4 776 441  

Iншi фiнансовi активи 65 083 -  

 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 43 212 163 22 303  

 

На 31 декабря 2016 г.  

Iнвестицiї у капiтал 683 -  

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 1 457 680 4 776 441  



 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 41 923 819 22 303  

Група має зобов’язання за договором поруки перед банками – третiми сторонами за кредитами 

отриманими iншими компанiями Групи Ostchem (Примiтка 16). 

 

 

 

 

 

8 Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни: 

Первiсна вартiсть: Будiвлi та споруди Виробниче облад-нання Транс-портнi засоби Офiснi меблi та 

облад-нання Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього основних засобiв 

на 31 грудня 2015 р. 

352 874 2 256 225 110 290 34 332 443 484 3 197 205  

Надходження 4 312 7 955 - 4 357 3 082 19 706  

Переведення до iншої категорiї 7 383 3 060 2 596 2 630 - 15 669 -  

Вибуття, за первiсною вартiстю - 3 553 - 25 870 - 30 - 142 - 2 808 - 32 403  

 

Вибуття ДП - 1 718 - 497 - 24 - 51 -  

на 31 грудня 2016 р. 359 298  

2 240 873 112 832 41 126 428 089 3 182 218  

- - - - -  

Накопичений знос та знецiнення: - - - -  

на 31 грудня 2015 р. - 204 286 -  

1 364 719 - 59 256 - 26 486 - - 1 654 747  

Амортизацiйнi вiдрахування - 37 653 - 209 215 - 9 010 - 3 843 - - 259 721  

Вибуття 4 047 16 190 29 54 - 20 320  

Вибуття ДП 1 064 497 24 37 -  

на 31 грудня 2016 р. - 236 828 -  

1 557 247 - 68 213 - 30 238 - - 1 892 526  

- - - - -  

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 122 470 683 626 44 619 10 888 428 089 1 289 692  

 

- - - - -  

 

Первiсна вартiсть:  

на 31 грудня 2016 р. 

359 298  

2 240 873 112 832 41 126 428 089 3 182 218  

Надходження - - - - 4 353  

4 353  

Переведення до iншої категорiї 18 272 13 034 15 228 - 31 549 -  

Вибуття, за первiсною вартiстю - - 17 - 205 - 14 - - 236  

Iнше 12 082 - 12 076 - 10 - 107 - 12 780 - 12 892  

на 31 грудня 2017 р. 389 652  

2 241 814 112 632 41 233 388 111 3 173 443  

 

Накопичений знос та знецiнення::  

на 31 грудня 2016 р. - 236 828  

1 557 247 - 68 213 - 30 238 - - 1 892 526  

Амортизацiйнi вiдрахування - 25 555 - 195 472 - 8 902 - 2 506 - - 232 435  

Вибуття - 17 205 2 - 224  



Вибуття ДП - 6 068 6 075 - 11 - 18  

на 31 грудня 2017 р. - 268 451 -  

1 746 627 - 76 910 - 32 731 - - 2 124 719  

 

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 121 201 495 187 35 722 8 502 388 111 1 048 724  

 

9 Фiнансовi iнвестицiї 

Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року фiнансовi iнвестицiї складалися зi 

придбанних iнвестицiйних сертифiкатиiв.  

10 Дочiрнi компанiї 

31 грудня 31 грудня  

2017 р. 2016 р.  

Доля володiння групи Доля володiння групи 

Назва дочiрнiх компанiй  

 

ТОВ "СТИРОЛ ПАК" 100,00% 100,00%  

ДП "КСКЦ" ЧАО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 100,00% 100,00%  

ТОВ "СТИРОЛТРАНС" 100,00% 100,00%  

СП ТОВ "АЙ-БИ-И-СТИРОЛ" 50,00% 50,00%  

11 Запаси 

31 грудня 31 грудня 31 грудня  

2017 р. 2016 р. (корегований)* 2016 р.  

 

Природний газ  

443 583  

443 485 443 583  

Запчастини та iншi матерiали  

35 713  

37 438 142 186  

Сировина та матерiали  

66 087  

71 511 95 383  

Готова продукцiя  

36 480  

38 338 38 338  

Незавершене виробництво  

39 216  

32 078 32 078  

Товари для продажу  

3 797  

3 925 3 925  

Усього  

624 876  

626 775 755 493  

* - виправлення помилок попередньго перiоду в частинi нарахування резерва пiд знецiнення 

запасiв. 

 

12 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть  

31 грудня 31 грудня 31 грудня  

2017 р. 2016 р. 2015 р.  

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  



26 730 5 013 984 5 021 892  

Мiнус резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть -  

26 730 -  

26 507 -  

31 868  

Всього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги - 4 987 477 4 990 024  

 

 

Прочая финансовая дебиторская задолженность  

5 092 332  

75 694  

39 883  

Резерв обесценения прочей финансовой дебиторской задолженности - 823 - -  

Всего прочей текущей дебиторской задолженности  

5 091 509  

75 694  

39 883  

 

 

Авансы выданные  

69 532 2 729 094 1 760 579  

За вычетом: резерв обесценения сомнительной задолженности -  

54 467 -  

603 055 -  

605 296  

Всего прочей текущей дебиторской задолженности  

15 065 2 126 039 1 155 283  

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


