Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

_____________

(посада)

(підпис)
МП

Бугайов
Л.С.
(прізвище та ініціали
керівника)
29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33270581
4. Місцезнаходження
93403, Україна, Луганська обл., - р-н, м. Сєвєродонецьк, вул.
Пивоварова, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(0645)71-33-93, (0645)71-43-99
6. Електронна поштова адреса
cenbum@azot.lg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
29.04.2015
даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація
№77 Бюлетень. Цiннi папери України
29.04.2015
опублікована у
(номер та найменування офіційного
(дата)
друкованого видання)
3. Річна інформація
в мережі
розміщена на власній
http://www.azot.lg.ua/zvit2015
29.04.2015
Інтернет
сторінці
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній
інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X
X
X

X
X
X
X

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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 включенодо 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)
32. 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)
33. Примітки:
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X
X
X
X
X
X
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Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп 2 п. 1
Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у 2014 роцi участь у створенi
юридичних осiб не брало.

У 2014 роцi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" послуги рейтингових
агентств не використовувало.

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається так як ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є акцiонерним товариством.

Протягом 2014 року випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв, у тому числi
похiдних, не здiйснювало. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупало.

Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникало.

Товариство не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не
заповнюється.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову
звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності)
А01 №000678
3. Дата проведення державної реєстрації
24.12.2004
4. Територія (область)
Луганська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1056700000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
7034
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД
20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук
20.14 - Виробництво iнших основних органiчних хiмiчних речовин
20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах
10. Органи управління підприємства

Емiтент є акцiонерним товариством, тому iнформацiю не
заповнює.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента
за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "НАДРА" м. КИЇВ, ЦЕНТР
2) МФО банку
380764
3) Поточний рахунок
26003156367001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента
за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "НАДРА" м. КИЇВ, ЦЕНТР
5) МФО банку
380764
6) Поточний рахунок
26008156367501

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

Вид діяльності

Номер
Дата
ліцензії
видачі
(дозволу)

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5

1
2
3
4
Надання послуг з
Державна iнспекцiя
перевезення
Серiя АЕ №
04.12.2013 України з безпеки на
небезпечних вантажiв
190874
наземному транспортi
залiзничним транспортом
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Централiзоване
Луганська обласна
Серiя АА №
водопостачання та
01.11.2011 Державна
21.10.2016
149635
водовiдведення
адмiнiстрацiя
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Виробництво теплової
Серiя АВ № 27.06.2012 Нацiональна Комiсiя , 22.06.2017

енергiї (крiм дiяльностi з 597505
що здiйснює
виробництва теплової
державне
енергiї на
регулювання у сферi
теплоелектроцентралях,
комунальних послуг
теплоелектростанцiях,
атомних електростанцiях
i когенерацiйних
установках та установках
з використанням
нетрадицiйних або
поновлюваних джерел
енергiї)
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Транспортування
Нацiональна Комiсiя,
теплової енергiї
що здiйснює
магiстральними та
Серiя АВ №
27.06.2012 державне
22.06.2017
мiсцевими
597506
регулювання у сферi
(розподiльчими)
комунальних послуг
тепловими мережами
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Нацiональна Комiсiя,
що здiйснює
Постачання теплової
Серiя АВ №
27.06.2012 державне
22.06.2017
енергiї
597507
регулювання у сферi
комунальних послуг
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Нацiональна Комiсiя,
Постачання електричної
що здiйснює
энергiї за
Серия АЕ
31.10.2013 державне
31.10.2018
нерегульованим
№ 194824
регулювання у сферi
тарифом
енергетики (НКРЕ)
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Збирання, первинна
обробка вiдходiв i брухту
дорогоцiнних металiв та
дорогоцiнного камiння, Серия АВ
Мiнiстерство Фiнансiв
26.05.2011
дорогоцiнного камiння
№ 563583
України
органогенного утворення,
напiвдорогоцiнного
камiння
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Мiнiстерство
Регiонального
Господарська дiяльнiсть,
Розвитку та
пов'язана iз створенням
Будiвництва Украiни.
Серiя АГ №
об'єктiв архiтектури (за
14.06.2011 Iнспекцiя державного 21.09.2015
575800
перелiком робiт згiдно з
архiтектурнододатком)
будiвельного
контролю у Луганськiй
областi

Опис

Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
продовження термiну дiї.

Проектування, монтаж,
технiчне обслуговання
засобiв протипожежного
Державна iнспекцiя
Серiя АВ №
захисту та систем
15.05.2012 техногенної безпеки
593407
опалення, оцiнка
України
протипожежного стану
об'єктiв
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Серiя АГ №
Мiнiстерство Охорони
Медична практика
22.05.2012
598072
Здоров'я України
Опис
Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Придбання, зберiгання,
реалiзацiя (вiдпуск),
використання
Державний Комитет
прекурсорiв (списку 2
Серiя АВ №
України з питань
19.05.2011
11.02.2016
таблицi IV) "Перелiку
582725
контролю за
наркотичних засобiв,
наркотиками
психотропних речовин i
прекурсорiв"
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Виробництво особливо
небеспечних хiмiчних
Мiнiстерство
речовин (згiдно з
Серiя АВ №
06.05.2011 Промислової Полiтики 02.03.2016
перелiком, що
582599
України
визначається Кабiнетом
Мiнiстрiв України)
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Надання послуг
фiксованого мiсцевого
телефонного зв'язку з
ємнiстю мереж до 10 000
номерiв з правом
технiчного обслуговання
Нацiональна Комiсiя з
та експлуатацiї
Серiя АВ №
07.11.2011 питань регулювання 08.02.2017
телекомунiкацiйних
593200
зв'язку України
мереж i надання в
користування каналiв
електрозв'язку на
територiї м.
Сєвєродонецьк
Луганської
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.
Мiнiстерство доходiв i
зборiв України.
Роздрiбна торгiвля
Серiя АЕ №
24.06.2014 Головне управлiння 01.07.2015
тютюновими виробами 445505
Мiндоходiв у
Луганськiй областi
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
Опис
продовження термiну дiї.

Пiвденно-схiдна
державна iнспекцiя з
ядерної та радiацiйної
04.11.2009
04.11.2014
безпеки державного
комiтету ядерного
регулювання України
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
продовження термiну дiї.

Провадження дiяльностi
з використання джерел Серiя ОВ
iонiзуючого
№050117
випромiнювання
Опис

На виконання монтажу,
демонтажу,
Державна служба
налагодження, ремонту,
гiрничого нагляду та
технiчного
промислової безпеки
обслуговування машин,
України
№
механiзмiв, устаткування
(Держгiрпромнагляд
454.12.09- 22.05.2012
22.05.2017
пiдвищеної небезпеки, а
України).
24.15.0
саме:
Територiальне
електрообладнання,
управлiння
призначеного для
Держгiрпромнагляду у
експлуатацiї у вибухоЛуганськiй областi
небезпечних зонах
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
Державний Комiтет
На продовження
№
України з
виконання роботи
2422.11.30- 10.06.2011 промислової безпеки, 30.08.2015
пiдвищеної небезпеки за
74.30.0
охорони працi та
перелiком згiдно додатку.
гiрничного нагляду
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
Державний Комiтет
На продовження
№
України з
виконання роботи
2423.11.30- 10.06.2011 промислової безпеки, 01.09.2015
пiдвищеної небезпеки за
74.30.0
охорони працi та
перелiком згiдно додатку.
гiрничного нагляду
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
Луганська обласна
державна
На спецiальне
№ Укр26.2
21.01.2014 адмiнiстрацiя.
21.01.2017
водокористування
Луг
Департамент екологiї
та природних ресурсiв
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
На користування
надрами: видобування
Державна служба
прiсних пiдземних вод
№ 3735
09.12.2005 геологiї та надр
09.12.2018
для господарськоУкраїни
питного водопостачання
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
Надання послуг з
Державна iнспекцiя
перевезення пасажирiв, Серiя АЕ
29.11.2013 України з безпеки на
небезпечних вантажiв,
№267878
наземному транспортi
багажу автомобiльним

транспортом
Опис
Роздрiбна торгiвля
тютюновими виробами.
Опис

Термiн дiї лiцензiї - необмежений.
Мiнiстерство доходiв i
зборiв України.
Серiя АЕ №
24.06.2014 Головне управлiння 01.07.2015
445507
Мiндоходiв у
Луганськiй областi
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
продовження термiну дiї.

Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на
Мiнiстерство освiти i
Серiя АВ №
рiвнi квалiфiкацiйних
02.08.2011 науки, молодi та
10.03.2014
586393
вимог до професiйноспорту України.
технiчного навчання,
перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї.
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу не планується
Опис
продовження термiну дiї.
Луганська обласна
державна
На розмiщення вiдходiв у
адмiнiстрацiя.
№ 26.2
05.07.2013
01.01.2015
2014 роцi
Департамент екологiї
та природних
ресурсiв.
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
Мiнiстерство екологiї
На
№ 713та природних ресурсiв
зберiгання/використання
25.04.2014
19.12.2015
03/14
України. Мiнприроди
метанолу
України
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну
Опис
її дiї не планується
Мiнiстерство екологiї
На виробництво
№ 717та природних ресурсiв
25.04.2014
19.12.2015
метанолу
03/14
України. Мiнприроди
України
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну
Опис
її дiї не планується
Мiнiстерство екологiї
На виробництво
№ 716та природних ресурсiв
25.04.2014
21.01.2018
формалiну
03/14
України. Мiнприроди
України
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну
Опис
її дiї не планується
Мiнiстерство екологiї
На
№ 712та природних ресурсiв
зберiгання/використання
25.04.2014
21.01.2018
03/14
України. Мiнприроди
формалiну
України
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовження термiну
Опис
її дiї не планується
Проведення вимiрювань № 12/32
27.08.2012 Державний заклад
27.08.2015

у сферi поширення
державного
метрологiчного нагляду
згiдно заявленої галузi
дiяльностi.
Опис
Роздрiбна торгiвля
тютюновими виробами.
Опис

"Луганська обласна
санiтарноепiдемiологiчна
станцiя"
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
продовження термiну дiї.
Мiнiстерство доходiв i
зборiв України.
Серiя АЕ №
24.06.2014 Головне управлiння 01.07.2015
445506
Мiндоходiв у
Луганськiй областi
Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї планується
продовження термiну дiї.

На виконання монтажу,
демонтажу,
налагодження, ремонту,
технiчного
Державна служба
обслуговування
гiрничого нагляду та
устаткування,
промислової безпеки
пов'язаного з
№
України.
використанням,
25.03.2014
25.03.2019
0199.14.09
Територiальне
виготовленням,
управлiння
переробкою,
Держгiрпромнагляду у
зберiганням,
Луганськiй областi
транспортуванням
небезпечних або
шкiдливих речовин згiдно
перелiку.
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
На спецiальне
Луганська обласна
водокористування ПрАТ
державна
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
№ УКР16.01.2014 адмiнiстрацiя.
01.01.2017
ОБ'ЄДНАНЯ АЗОТ"
ДОН-5741
Департамент екологiї
Райгородський
та природних ресурсiв
поверхневий водозабiр
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
На виробництво,
переробку, розподiл, та
застосування амiаку,
водню та продуктiв
Державна служба
роздiлення повiтря; а
№
гiрничого нагляду та
також виробництво,
13.03.2014
12.03.2019
262.14.30
промислової безпеки
переробку, розподiл та
України.
застосування шкiдливих
небезпечних речовин 1,2
i 3 класу небезпеки згiдно
перелiку.
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
На експлуатацiю
№
Державна служба
10.04.2014
10.04.2019
технологiчного
0253.14.09
гiрничого нагляду та

устаткування хлор- та
амiаковикорситовуючих
виробництв;
технологiчного
устаткування для
переробки пластмас,
полiмерних матерiалiв;
електричного
устаткування
електричних станцiй та
мереж, технологiчного
електрообладнання нап
Опис

промислової безпеки
України.
Територiальне
управлiння
Держгiрпромнагляду у
Луганськiй областi

Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
продовження термiну дiї.

На експлуатацiю
трубопроводiв пари та
гарячої води з робочим
Державна служба
тиском понад 0,05 МПа i
гiрничого нагляду та
температурою води вище
промислової безпеки
110°С, якi пiдлягають
№
України.
реєстрацiї в
10.04.2014
10.04.2019
0254.14.09
Територiальне
територiальних органах
управлiння
Держгiрпромнагляду;
Держгiрпромнагляду у
вантажопiдiймальних
Луганськiй областi
кранiв i машин;
пiдйомникiв, зокрема
будiвельних
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.
На експлуатацiю
устаткування,
пов'язаного з
використанням,
Державна служба
виготовленням,
гiрничого нагляду та
переробкою,
промислової безпеки
зберiганням,
№
України.
транспортуванням
10.04.2014
10.04.2019
0252.14.09
Територiальне
небезпечних, або
управлiння
шкiдливих речовин;
Держгiрпромнагляду у
технологiчного
Луганськiй областi
устаткування, лiнiйних
частин та їх елементiв
систем газопостачання
природним газом суб
Пiсля закiнчення строку дiї дозволу планується
Опис
продовження термiну дiї.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря
1
31.03.2014

Опис

Дата призначення
Прізвище, ім'я по батькові особи,
особи на посаду
призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного секретаря
секретаря
2
3
11.04.2014
Оковiтов Роман Володимирович
Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" вiд 31.03.2014
року (Протокол № 10 вiд 31.03.2014 р.) було введено посаду
корпоративного секретаря. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" вiд 11.04.2014
року (Протокол № 11/04/2014 вiд 11.04.2014 р.) на посаду
корпоративного секретаря обрано Оковiтова Романа
Володимировича. Досвiд роботи: з 12.08.2004 року по
01.11.2005 року - помiчник суддi Лисичанського мiського суду
Луганської областi; з 07.11.2005 року по 23.05.2007 року провiдний фахiвець групи корпоративного права та власностi;
з 23.05.2007 року по 12.10.2007 року - провiдний фахiвець
групи претензiйно-позовної роботи; з 12.10.2007 року по
01.07.2011 року керiвник групи - головний фахiвець групи
корпоративного права i власностi; з 01.07.2011 року по
07.03.2012 року головний фахiвець з питань корпоративного
права та власностi; з 14.03.2012 року заступник директора
юридичного департаменту.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Попереднє мiсце роботи ПРАТ "ЛИНIК".

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Халiн Олександр Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1966

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у звiтному перiодi не було.
Загальний стаж роботи - 31 роки. За останнi п'ять рокiв обiймав такi
посади: Голова правлiння, Генеральний директор. Посадова особа також
обiймає такi посади: Голова Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ",
Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,
10; заступник Голови Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто
Черкаси, вул. першотравнева, 72; заступник Голови Наглядової ради ПАТ
"РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; директор
ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", м. Київ,
Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних
не надано.

1) Посада
Заступник Голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Кiкта Олег Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1973

5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", перший заступник генерального
директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у звiтному перiодi не було.
Загальний стаж роботи - 23 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав такi
посади: заступник директора з економiки i фiнансiв, Генеральний
директор, Перший заступник Генерального директора. Посадова особа
також обiймає такi посади: заступник Голови Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка,
вул. Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна,
18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Наглядової ради
ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; перший заступник
директора ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД", м.
Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних
даних не надано.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Перепелиця Сергiй Григорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження

1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", директор з правового забезпечення
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Змiн у звiтному перiодi не було. За останнi п'ять рокiв обiймав такi
посади: начальник юридичного управлiння, начальник юридичного
департаменту, помiчник мiнiстра, начальник вiддiлу, виконуючий
обов'язки директора, директор департаменту з правового забезпечення,
директор з правового забезпечення. Посадова особа також обiймає такi
посади: член Наглядової ради ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610,
Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член
Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси, вул.
першотравнева, 72; член Наглядової ради ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна,
33017, мiсто Рiвне-17; директор ТОВ "ОМБРИДЖ", м. Київ, Печерський рн, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Даниленко Євгенiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -

4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", начальник вiддiлу корпоративного
управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 роки.
Змiн у звiтному перiодi не було. За останнi п'ять рокiв обiймала такi
посади: головний економiст з фiнансової роботи, начальник вiддiлу
планування i контролю, начальник вiддiлу корпоративного управлiння.
Посадова особа також обiймає такi посади: член Наглядової ради ПАТ
"КОНЦЕРН СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка,
вул. Горлiвської дивiзiї, 10; член Наглядової ради ПАТ "АЗОТ", Україна,
18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; член Наглядової ради
ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17. Згоду на публiкацiю
паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД]
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- -

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було.
Юридична особа DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] є
нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 294504.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було.
Юридична особа HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291677,

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було.
Юридична особа MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291311.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.03.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Наглядову раду". Змiн у звiтному перiодi не було.

Юридична особа YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД] є нерезидентом, реєстрацiйний номер НЕ 291310.

1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Зайцев Володимир Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", керiвник Департаменту внутрiшнього
аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
10.04.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв. За останнi п'ять рокiв обiймав такi
посади: начальник департаменту внутрiшнього аудиту. Посадова особа
також обiймає такi посади: Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН
СТИРОЛ", Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул.
Горлiвської дивiзiї, 10; Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", Україна,
18014, мiсто Черкаси, вул. першотравнева, 72; Голова Ревiзiйної комiсiї

ПАТ "РIВНЕАЗОТ", Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; Голова Ревiзiйної
комiсiї ПАТ "Кримський содовий завод", Росiйська Федерацiя Республiка
Крим , м. Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1; директор
департаменту з питань внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА
"УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД" м. Київ, Печерський р-н, вул.
Мечникова 2. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Старинський Анатолiй Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1956
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", аудитор департаменту внутрiшнього
аудиту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
10.04.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 41 рiк. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади:
аудитор департаменту внутрiшнього аудиту. Посадова особа також

обiймає такi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ",
Україна, 84610, Донецька область, мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,
10; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЗОТ", Україна, 18014, мiсто Черкаси,
вул. першотравнева, 72; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РIВНЕАЗОТ",
Україна, 33017, мiсто Рiвне-17; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Кримський
содовий завод" Росiйська Федерацiя Республiка Крим , м.
Красноперекопськ, вул. Проектна, буд. 1, аудитор департаменту з питань
внутрiшнього аудиту ПРЕДСТАВНИЦТВА "УКРАФЕРТ КОНСАЛТIНГ
ЛIМIТЕД" м. Київ, Печерський р-н, вул. Мечникова 2. Згоду на публiкацiю
паспортних даних не надано.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Мельник Юрiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", аудитор Департаменту внутрiшнього
аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
10.04.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю". Непогашених судимостей за
посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 роки.
За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: аудитор департаменту
внутрiшнього аудиту. Iнформацiєю стосовно посад, що обiймає член
Наглядової ради на будь-яких iнших пiдприємствах ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ " не володiє.
11.08.2014 року достроково припинено повноваження на пiдставi
особистої заяви. На посаду члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Мельника
Юрiя Миколайовича у 2014 роцi нiкого не призначено.
Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Бугайов Леонiд Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ОСТХЕМ УКРАЇНА", головний спецiалiст з виробництва
амiаку виробнично-технiчного вiддiлу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 1 рiк

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства та
Положенням "Про Правлiння". Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 32 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади:
головний спецiалiст з виробництва амiаку виробнично-технiчного вiддiлу.
На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на
публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Заступник Голови Правлiння, технiчний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Голубєв Валентин Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", заступник
технiчного директору.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.01.2014, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства,
Положенням "Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiни в

особистому складi згiдно з рiшенням акцiонера. Непогашених судимостей
за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 р.
За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади: заступник технiчного
директора. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Правлiння, директор з економiки та фiнансiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Iгнатов Євген Євгенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1982
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
4
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки
директора з економiки та фiнансiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням
"Про Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 4 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади:
виконуючий обов'язки директора з економiки та фiнансiв. На iнших

пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на публiкацiю
паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Правлiння, директор з матерiально-технiчного постачання
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Бiлоусов Євген Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Азовськi мастила i оливи", заступник голови правлiння з
перспективного розвитку.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про
Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiни в особистому складi згiдно з
рiшенням акцiонера. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 р. За останнi п'ять рокiв
обiймав такi посади: заступник голови правлiння з перспективного
розвитку. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Правлiння, директор юридичного департаменту
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Старченко Ярослав Григорiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "ЛИНIК", керiвник групи - головний фахiвець групи
претензiйно-позовної роботи.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про
Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади:
керiвник групи - головний фахiвець групи претензiйно-позовної роботи.
На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на
публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Правлiння, заступник з персоналу директора департаменту з
управлiння персоналом

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
Соломаха Вадим Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", Член
Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрiв, iнформацiї та
зв'язкiв з громадськiстю.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
11.04.2014, обрано на 1 рiк
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням "Про
Правлiння", посадовою iнструкцiєю. Змiн у звiтному перiодi не було.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 31 р. За останнi п'ять рокiв обiймав такi посади:
Член Правлiння, заступник з персоналу директора з кадрiв, iнформацiї та
зв'язкiв з громадськiстю. На iнших пiдприємствах посадова особа посади
не обiймає. Згоду на публiкацiю паспортних даних не надано.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування
юридичної особи

Сiленко Наталiя Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який
видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ТНК-ВР БIЗНЕССЕРВIС-УКРАЇНА", головний фахiвець
вiддiлу управлiння бiзнес-процесами.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.10.2011, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн
у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та
корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 р. За останнi п'ять
рокiв обiймала такi посади: перший заступник головного бухгалтеру,
головний фахiвець м. Лисичанськ групи методологiї вiддiлу методологiї
та податкiв, головний фахiвець вiддiлу управлiння бiзнес-процесами. На
iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоду на
публiкацiю паспортних даних не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
Посада
або повне
найменування
юридичної
особи
1
2
Голова
Халiн Олександр
Наглядової ради Сергiйович
Заступник Голови Кiкта Олег
Наглядової ради Олександрович
Перепелиця
Член Наглядової
Сергiй
ради
Григорович
Даниленко
Член Наглядової
Євгенiя
ради
Олександрiвна
DACTARON
Член Наглядової LIMITED
ради
[ДАКТАРОН
ЛIМIТЕД]
HABILE
HOLDINGS
Член Наглядової
LIMITED [ХЕБIЛ
ради
ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД]
MAKDAVY
HOLDINGS
Член Наглядової LIMITED
ради
[МАКДАВI
ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД]
Член Наглядової YAVVA
ради
HOLDINGS

Кількість за видами акцій
Паспортні дані фізичної
Від
особи (серія, номер, дата Кількість загальної
видачі, орган, який видав) акцій
кількості
або код за ЄДРПОУ
(шт.)
акцій (у
юридичної особи
відсотках)

ПривілейоПрості Прості на
Привілейовані на
іменні пред’явника вані іменні
пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

1

0,0000000946 1

0

0

0

-- -

1

0,0000000946 1

0

0

0

-- -

1

0,0000000946 1

0

0

0

-- -

1

0,0000000946 1

0

0

0

LIMITED [ЯВВА
ХОЛДIНГС
ЛIМIТЕД]
Зайцев
Голова Ревiзiйної
Володимир
комiсiї
Миколайович
Старинський
Член Ревiзiйної
Анатолiй
комiсiї
Павлович
Член Ревiзiйної Мельник Юрiй
комiсiї
Миколайович
Голова
Бугайов Леонiд
Правлiння
Сергiйович
Заступник Голови
Голубєв
Правлiння,
Валентин
технiчний
Валентинович
директор
Член Правлiння,
директор з
Iгнатов Євген
економiки та
Євгенович
фiнансiв
Член Правлiння,
директор з
Бiлоусов Євген
матерiальноВолодимирович
технiчного
постачання
Член Правлiння,
Старченко
директор
Ярослав
юридичного
Григорiйович
департаменту
Член Правлiння,
заступник з
персоналу
Соломаха Вадим
директора
Миколайович
департаменту з
управлiння
персоналом

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

-- -

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер
Усього

Сiленко Наталiя
-- Василiвна

0

0

0

0

0

0

4

0,0000003784 4

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Від
Кількість за видами акцій
загаль
ної
Наймену
Привіл
Код за
Кількіст кілько
Прості Привіл
вання
Місцезнахо
ейоЄДРП
ь акцій сті
Прості на
ейоюридичн
дження
вані на
ОУ
(шт.)
акцій іменні пред'яв вані
ої особи
пред'яв
(у
ника
іменні
ника
відсот
ках)
-, -, Lophitis
"ОСТХЕМ
Business
ВЕНЧЕРС
Centre, 6th
ЛIМIТЕД"
floor, Emiliou
[OSTCHE нерези
1 056 69
1 056 69
Chourmouzio
100
0
0
0
M
дент
9 996
9 996
u Street,
VENTURE
оф.3&4,
S
Limassol,
LIMITED]
3035, Від
Кількість за видами акцій
Серія,
загаль
номер, дата
ної
видачі
Привіл
Прізвище, ім'я,
Кількіст кілько
Прості Привіл
паспорта,
ейопо батькові
ь акцій сті
Прості на
ейонайменуван
вані на
фізичної особи
(шт.)
акцій іменні пред'яв вані
ня органу,
пред'яв
(у
ника
іменні
який видав
ника
відсот
паспорт
ках)
Усього

1 056 69
100
9 996

1 056 69
0
9 996

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

чергові

позачергові
X

Дата проведення
31.01.2014
Кворум зборів
100
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства"
повноваження загальних зборiв товариства здiйснювалися
одноосiбно акцiонером який володiв 100% акцiй товариства. За
iнiцiативою Правлiння розглянутi питання та прийнятi рiшення
Опис
про схвалення укладених Товариством значних правочинiв,
обрання (переобрання) заступника Голови Правлiння,
затвердження умов додаткової угоди до контракту з обраним
(переобраним) Заступником Голови Правлiння, надання

повноважень на пiдписання зазначеної додаткової угоди.

чергові
позачергові
X
Дата проведення
31.03.2014
Кворум зборів
99,999999621
31.03.2014 року вiдбулися рiчнi Загальнi збори акцiонерiв з
наступним порядком денним:
Вид загальних зборів

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС",
що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи,
схвалення договору з ним.
2. Про обрання головуючого (голови) та секретаря рiчних
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
3. Схвалення договору про надання аудиторських послуг
укладеного мiж ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
та незалежним аудитором Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА
"ЕКСПЕРТ"
4. Звiт Правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" за результатами роботи в 2013 роцi. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
Опис
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк. Висновок Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк.
7. Покриття збиткiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" за 2013 рiк.
8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" на 2014 рiк.
9. Обрання зовнiшнього аудитора ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
10. Прийняття рiшення про вчинення, схвалення значених
правочинiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", та

їх виконання.
11. Внесення змiн до Статуту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.
12. Внесення змiн до Положень "Про Загальнi збори акцiонерiв",
"Про Ревiзiйну комiсiї", "Про Правлiння", "Про статус Почесного
Президента ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
шляхом викладення їх у нових редакцiях.
13. Створення Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Визначення кiлькiсного складу Наглядової
ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
14. Затвердження Положення "Про Наглядову раду".
15. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ".
16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради. Затвердження кошторису витрат дiяльностi
Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ".
Компанiєю "ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД" подавалися пропозицiї
до перелiку питань порядку денного.
За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi
наступнi рiшення:
1. Передати повноваження лiчильної комiсiї рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Товариству з
обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" (код ЄДРПОУ
36980202), що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної
установи, та схвалити укладений ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" з ТОВ "УПР-ФIНАНС" Договiр № 05/ЮД/1401 вiд 19.02.2014 р. про надання депозитарних послуг.
2. Обрати головуючого (Голову) рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Голову Правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" Бугайова Леонiда Сергiйовича. Обрати секретарем рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Заступника директора юридичного
департаменту ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Оковiтова Романа Володимировича.
3. Схвалити укладений ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю

"АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "ЕКСПЕРТ" Договiр
№ 835 вiд 31.12.2013 р. на надання аудиторських послуг з
перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк складеної вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi "МСФЗ", в тому
числi загальну вартiсть послуг за договором в розмiрi 24 000,00
грн. (двадцять чотири тисячi гривень 00 копiйок) з урахуванням
ПДВ.
4. Звiт Правлiння ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" за результатами роботи в 2013 роцi прийняти до вiдома.
5. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки
фiнансового-господарської дiяльностi ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк. Звiт
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" за 2013 рiк прийняти до вiдома.
6. Затвердити рiчний звiт, в тому числi баланс ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк.

7. Затвердити порядок покриття збиткiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за 2013 рiк:
1. Непокритий збиток станом на 31 грудня 2013 року складає 4
899 527 тис. грн.
2. Збитки, отриманi за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" за
2013 рiк, в розмiрi 1 922 339 тис. грн., вiдшкодувати за рахунок
нерозподiленого прибутку наступних перiодiв.
3. За пiдсумками роботи ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" в 2013 роцi в зв'язку з вiдсутнiстю джерела
формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд
виплати дивiдендiв не формувати, дивiденди не нараховувати i
не виплачувати.

8. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" на 2014 рiк:
1) Виробити:
- амiаку

1103,8 тис.тн.

- неконцентрованої азотної кислоти

480,125 тис.тн.

- амiачної селiтри
- карбамiду

540,0 тис.тн.
669,62 тис.тн.

- калiєвої селiтри

11,7 тис.тн.

- натрiєвої селiтри

21,6 тис.тн.

- адипiнової кислоти

30,8 тис.тн.

- вуглеамсолi

7,9 тис.тн.

- вiнiлацетату

36,257 тис.тн.

- оцтової кислоти

150,0 тис.тн.

- всього спиртiв (метанолу, розрiджувача органiчного
модифiкованого(РОМ-1), розрiджувача органiчного
модифiкованого(РОМ-2))

191,057 тис.тн.

- формалiну

65,603 тис.тн.

- смоли КФ-МТ

45,209 тис.тн.

2) Протягом 2014 року провести наступний комплекс заходiв:
- по капiтальному ремонту цехiв пiдприємства;
- по своєчаснiй замiнi та вiдновленню зношеного обладнання в
цехах пiдприємства;
- по будiвництву нового газогону Dy700 Py1,2МПа вiд
газоросподiльної станцiї ГРС-1 до територiї пiдприємства;
- по завершенню реконструкцiї виробництва карбамiду М-3 з
пiдвищенням потужностi до 1600тн/добу;
- по переобладнанню залiзничних цистерн моделi 15-1443 в
модель 15-1443-09 для перевезення метанолу;
- по придбанню лiцензiйного програмного забезпечення;
- по придбанню тракторної та автомобiльної технiки спецiального
призначення;
- по покращанню умов працi робiтникiв;
- по придбанню лабораторного обладнання;
- по придбанню спецiальних iнструментiв та обладнання для
виконання ремонтних робiт.

9. Обрати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" зовнiшнiм
аудитором ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" для
проведення аудиту фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що
закiнчується 31.12.2014 р., пiдготовленої вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi "МСФЗ" та
визначити наступнi умови договору, що укладатиметься з
аудитором:
- загальна вартiсть аудиторських послуг складає еквiвалент 115
000,00 дол. США (сто п'ятнадцять тисяч доларiв США) без
урахування ПДВ, оплата здiйснюється у нацiональнiй валютi за
офiцiйним курсом НБУ на дату виставлення аудитором
вiдповiдного рахунку;
- надання аудитором звiту (висновку) щодо фiнансової звiтностi
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" станом на
31.12.2014, пiдготовленої вiдповiдно до "МСФЗ", не пiзнiше 16
березня 2015 року;
- строк дiї договору - до повного виконання сторонами своїх
зобов'язань.

10. Схвалити укладенi ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
значнi правочини, а саме:
1) Договiр № ПГ-14/01 вiд 31.12.2013 р. з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА КОМПАНIЯ+" та додаткову угоду № 1 вiд 20.01.2014 р.
до нього стосовно продажу природного газу в об'ємi до 305 000
тис. куб. м. (триста п'ять мiльйонiв кубiчних метрiв) за цiною 3
451,92 грн. (три тисячi чотириста п'ятдесят одна гривня 92
копiйки) з урахуванням ПДВ за 1 000 куб. м. (одну тисячу кубiчних
метрiв) у разi передачi природного газу у пунктах прийманняпередачi газу на газовимiрювальних станцiях (ГВС), якi
знаходяться на кордонi України з Росiйською Федерацiєю та в
пунктах приймання-передачi газу з пiдземних сховищ газу (ПСГ) в
газотранспортну систему та 3 432,12 грн. (три тисячi чотириста
тридцять двi гривнi 12 копiйок) з урахуванням ПДВ за 1 000 куб.
м. (одну тисячу кубiчних метрiв) у пiдземних сховищах газу зi
строком дiї Договору до 28.02.2014 р.;
2) Договiр № ПГ-14/04 вiд 31.01.2014 р. з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РГК ТРЕЙДIНГ" стосовно
продажу природного газу об'ємом до 17 000 тис. куб. м.
(сiмнадцять мiльйонiв кубiчних метрiв за цiною 3 451,92 грн. (три
тисячi чотириста п'ятдесят одна гривня 92 копiйки) з урахуванням
ПДВ за 1 000 куб. м. (одну тисячу кубiчних метрiв) у разi передачi
природного газу у пунктах приймання-передачi газу на
газовимiрювальних станцiях (ГВС), якi знаходяться на кордонi

України з Росiйською Федерацiєю та в пунктах прийманняпередачi газу з пiдземних сховищ газу (ПСГ) в газотранспортну
систему та 3 432,12 грн. (три тисячi чотириста тридцять двi гривнi
12 копiйок) з урахуванням ПДВ за 1 000 куб. м. (одну тисячу
кубiчних метрiв) у пiдземних сховищах газу;
3) Контракт з компанiєю "NF TRADING AG" (Швейцарiя) № 28/1444 вiд 17.02.2014 р. на продаж 51 000 (п'ятдесят одна тисяча)
тонн селiтри амiачної на суму 13 770 000,00 дол. США
(тринадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят тисяч доларiв 00 центiв
США);
4) Контракт з компанiєю "NF TRADING AG" (Швейцарiя) № 28/1445 вiд 17.02.2014 р. на продаж 57 200 (п'ятдесят сiм тисяч двiстi)
тонн карбамiду марки Б (насипом) на суму 17 732 000,00 дол.
США (сiмнадцять мiльйонiв сiмсот тридцять двi тисячi доларiв 00
центiв США);
5) Контракт з компанiєю "NF TRADING AG" (Швейцарiя) № 28/1446 вiд 17.02.2014 р. на продаж 50 000 (п'ятдесят тисяч) тонн
амiаку рiдкого технiчного марки Ак на суму 18 500 000,00 дол.
США (вiсiмнадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч доларiв 00 центiв
США);
6) Контракт з компанiєю "NF TRADING AG" (Швейцарiя) № 28/1447 вiд 19.02.2014 р. на продаж 30 000 (тридцять тисяч) тонн
карбамiду марки Б (насипом) на суму 9 300 000,00 дол. США
(дев'ять мiльйонiв триста тисяч доларiв 00 центiв США);
7) Контракт з компанiєю "NF TRADING AG" (Швейцарiя) № 28/1453 вiд 05.03.2014 р. на продаж 30 000 (тридцять тисяч) тонн
карбамiду марки Б (насипом) на суму 9 300 000,00 дол. США
(дев'ять мiльйонiв триста тисяч доларiв 00 центiв США);
8) Договiр про безпроцентну поворотну фiнансову допомогу №
1.11 вiд 06.03.2014 р. з ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" стосовно
отримання ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
безпроцентної поворотної фiнансової допомоги в розмiрi 200 000
000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) строком дiї
(повернення фiнансової допомоги) до 31.03.2014 р. (включно).
2. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на
укладення ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" значних правочинiв, а
саме:
1) Договору (договорiв), контракту (контрактiв) на поставку
природного газу для ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ" на загальну суму до 7,00 млрд. грн. (сiм мiльярдiв гривень
00 копiйок) з урахуванням ПДВ та/або до 750 млн. дол. США
(сiмсот п'ятдесят мiльйонiв доларiв США);
2) Додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту № 11/1002
вiд 10.03.2011 р. купiвлi-продажу природного газу з "Ostchem
Holding Limited" стосовно збiльшення загальної вартостi

Контракту на суму до 750 млн. дол. США (сiмсот п'ятдесят
мiльйонiв доларiв США) та/або продовження строку дiї Контракту;
3) Договору (договорiв), контракту (контрактiв) на продаж ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" природного газу на
загальну суму до 3,00 млрд. грн. (три мiльярди гривень 00
копiйок) з урахуванням ПДВ та/або до 860 млн. дол. США
(вiсiмсот шiстдесят мiльйонiв доларiв США).

11. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
шляхом викладення його в новiй редакцiї (додаток № 1 до
Протоколу). Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Бугайова Л.С. пiдписати нову редакцiю Статуту
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Доручити Головi
Правлiння Бугайову Л.С. вжити заходiв щодо державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Нова редакцiя
Статуту Товариства починає дiяти (набирає чинностi) з дня його
державної реєстрацiї.
12. Внести змiни до Положень "Про Загальнi збори акцiонерiв",
"Про Ревiзiйну комiсiю", "Про Правлiння", "Про статус Почесного
Президента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" шляхом викладення
їх у нових редакцiях (додатки №№ 2-5 до Протоколу).
Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Бугайова Л.С. пiдписати новi редакцiї Положень "Про Загальнi
збори акцiонерiв", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про Правлiння", "Про
статус Почесного Президента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ".Встановити, що новi редакцiї Положень "Про Загальнi
збори акцiонерiв", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про Правлiння", "Про
статус Почесного Президента ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
починають дiяти (набирають чинностi) з дня державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту Товариства.

13. Створити Наглядову раду ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Визначити та затвердити склад Наглядової
ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" у кiлькостi
- 8 (вiсiм) осiб.
14. Затвердити Положення "Про Наглядову раду" (додаток № 6
до Протоколу). Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Бугайова Л.С. пiдписати Положення "Про Наглядову
раду". Встановити, що Положення "Про Наглядову раду",

починає дiяти (набирає чинностi) з дня державної реєстрацiї
нової редакцiї Статуту Товариства.
15. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ":
1. Халiна Олександра Сергiйовича;
2. Кiкту Олега Олександровича;
3. Перепелицю Сергiя Григоровича;
4. Даниленко Євгенiю Олександрiвну;
5. DACTARON LIMITED [ДАКТАРОН ЛIМIТЕД] (реєстрацiйний
номер HE 294504);
6. HABILE HOLDINGS LIMITED [ХЕБIЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291677);
7. MAKDAVY HOLDINGS LIMITED [МАКДАВI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291311);
8. YAVVA HOLDINGS LIMITED [ЯВВА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД]
(реєстрацiйний номер HE 291310).

16. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради
ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" в тому числi
розмiри винагород (додатки №№ 7, 8 до Протоколу).
Уповноважити Голову рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" Бугайова Л.С.
пiдписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ". Затвердити
кошторис витрат дiяльностi Наглядової ради ПрАТ
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" в розмiрi - 200 000,00
грн. (двiстi тисяч гривень 00 копiйок) на рiк.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва
реєстраці про
ї випуску реєстраці
ю випуску
1
2

Найменуванн
Міжнародний
я органу, що
Тип цінного
ідентифікаційни
зареєстрував
папера
й номер
випуск
3

4

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
Кількість
а вартість
акцій (шт.)
(грн)

Частка у
Загальна
статутном
номінальна
у капіталі
вартість
(у
(грн)
відсотках)
9
10

5
6
7
8
Акція проста
13.02.200
Бездокументар
1 056 700 00 1 056 700 00
66/1/06
ДКЦПФР
UA1204721005
документарн
1
100
6
ні іменні
0
0
а іменна
Спосiб розмiщення акцiй приватний (закритий). У 2014 роцi було вiдчужено акцiї простi бездокументарнi iменнi в кiлькостi 4шт
Опис
. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства не було. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на
бiржi немає. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)

Найменування
основних засобів

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
всього (тис. грн)

на
початок
періоду

Орендовані
основні засоби
(тис. грн)
на
на
на
кінець початок кінець
періоду періоду періоду

на
початок
періоду

на
кінець
періоду

869 622

888 875 0

0

869 622

888 875

458 636

458 116 0

0

458 636

458 116

342 901

364 702 0

0

342 901

364 702

43 468
24 617

43 269
22 788

0
0

0
0

43 468
24 617

43 269
22 788

23 999

28 139

0

0

23 999

28 139

20 463

24 354

0

0

20 463

24 354

2 007

2 471

0

0

2 007

2 471

344
0
0
0
344
0
1 185
1 314
0
0
1 185
1 314
893 621 917 014 0
0
893 621 917 014
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2014р. - 3 082
202 тис.грн., сума нарахованого зносу - 2 165 188
тис.грн., ступiнь зносу - 70,25%, у т.ч. виробничого
призначення: первiсна вартiсть будiвель i споруд (в тому
числi земельнi дiлянки) 1 397 758 тис.грн., сума нарахованого зносу - 939 642
тис.грн., ступiнь зносу - 67,22%; первiсна вартiсть машин
та обладнання - 1 332 163 тис.грн., сума нарахованого
зносу - 967 461 тис.грн., ступiнь зносу - 72,62%; первiсна
вартiсть транспортних засобiв - 156 620 тис.грн., сума
нарахованого зносу - 113 351 тис.грн., ступiнь зносу 72,37%; первiсна вартiсть iнших основних засобiв - 135
958 тис.грн., сума нарахованого зносу - 113 170 тис.грн.,
ступiнь зносу - 83,24%.
На кiнець звiтного перiоду власнi основнi засоби зросли
на 23 393 тис.грн., в тому числi виробничого призначення
на 19 253 тис.грн.
Основнi засоби невиробничого призначення зросли на 4
140 тис.грн. У рядку "Будiвлi та споруди невиробничого
призначення" на 31.12.2014р. наведенi земельнi дiлянки

залишковою вартiстю 7 955 тис.грн.
У рядку "Будiвлi та споруди виробничого призначення" на
31.12.2014р наведенi земельнi дiлянки залишковою
вартiстю 116 648 тис.грн.
Збiльшення по групi "Будiвлi та споруди" на 30 415
тис.грн. виникло за рахунок проведення капiтальних
ремонтiв на 28 448 тис.грн., введено нових об'єктiв на
суму 1 967 тис.грн. По групi "Машини та обладнання"
збiльшення на 56 093 тис.грн. виникло за рахунок
введення нового обладнання на суму 28 680 тис.грн. у
т.ч. каталiзаторiв зi строком корисного використання
бiльше 1 року на суму 16 206 тис.грн. та за рахунок
проведених капiтальних ремонтiв обладнання на суму 27
413 тис.грн. Нових транспортних засобiв було придбано
на суму 1 037 тис.грн., здiйснено полiпшень транспортних
засобiв за рахунок капiтальних ремонтiв на суму 7 163 тис.
грн. Iнших основних засобiв введено в експлуатацiю на
суму 4 811 тис.грн., вiдремонтовано на суму 302 тис.грн.
Основнi засоби пiдприємства використовуються по
виробничому призначенню. З метою недопущення
надзвичайних ситуацiй техногенного характеру, в умовах
розмiщення пiдприємства в зонi проведення АТО, з
травня по грудень 2014 року пiдприємством зупинено
випуск всiх видiв продукцiї, чим i зумовлено
недовикористання виробничих потужностей. За перiод з
сiчня по квiтень використання виробничих потужностей
пiдприємства склало 72,2%, в тому числi: по виробництву
амiаку : - 100 %; по виробництву карбамiду - 100 %; по
виробництву амiачної селiтри - 100%; по виробництву
метанолу та продуктiв, що мiстять метанол - 75,4%; по
виробництву оцтової кислоти - 86,2%, по виробництву
вiнiлацетату - 72%, по виробництву формалiну - 23,1%,
по виробництву смол КФМТ - 35,3%, по виробництву
вуглеамонiйних солей - 77,5%, по виробництву натрiєвої
селiтри - 55,1%, калiєвої селiтри - 43,1% .
Середнiй строк корисного використання пiдприємством
встановлений в таких межах, рокiв: будiвлi та споруди 24; машини та обладнання - 10; транспортнi засоби - 16;
iнструменти, прилади, iнвентар - 7; багаторiчнi
насадження -34; iншi основнi засоби - 7; iнвентарна тара6, тимчасовi (не титульнi) споруди -5 .
Протягом звiтного перiоду майно в податковiй заставi не
перебувало. На дату складання звiту 13,79 % основних
засобiв перебувало в заставi, оформленiй пiд кредитнi
угоди, що склало 424 979 тис.грн за первiсною вартiстю;
тимчасово не використовуються основнi засоби на суму
463 567 тис.грн (залишкова вартiсть).
Пiдприємство на пiдставi договору довiрчого управлiння
має на балансi основнi засоби виробничого комплексу

полiетилену, переданi в довiрче управлiння власникомнерезидентом. На початок звiтного перiоду вартiсть
прийнятих в управлiння активiв складала 23 203 тис.грн.;
вiдповiдно на кiнець перiоду вартiсть цих активiв складає
23 182 тис.грн.
На балансi пiдприємства є основнi засоби, що
перебувають у державнiй власностi, якi на час
приватизацiї вiдповiдно до законодавчих норм не включенi
до Статутного фонду Товариства на суму 5 073 тис.грн, а
саме: очиснi споруди промислових стiчних вод, об'єкти
цивiльної оборони та пожежної безпеки.
Iнших обмежень у використаннi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих
-13 608 638
-3 800 884
активів (тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 056 700
1 056 700
Скоригований статутний капітал
1 056 700
1 056 700
(тис.грн)
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.
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у
вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р.
№485.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.14 р. складала
Висновок вiд'ємне значення -13 608 638 тис. грн., тобто не вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Непогашена
Дата
частина
виникнення боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток

Дата
погашення

річних)
X

Кредити банку
X
956 163
X
у тому числі:
ПАТ "ПИБ"
24.07.2013 788 428
11
30.04.2014
ПАТ "ПИБ"
22.11.2013 167 735
11,5
14.03.2014
Зобов’язання за цінними
X
108
X
X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за векселями (всього)
X
108
X
X
за іншими цінними паперами
(у тому числі за похідними
X
0
X
X
цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями
в корпоративні права (за
X
0
X
X
кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
61 982
X
X
Фінансова допомога на
X
0
X
X
зворотній основі
Інші зобов'язання
X
20 402 758 X
X
Усього зобов'язань
X
21 421 011 X
X
Станом на 31.12.2014р. пiдприємство має
заборгованiсть перед постачальниками за природний
Опис
газ в сумi 17 965 403 тис.грн., а також аванси,
отриманi за продукцiю в сумi 1 926 672 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Основні
види
продукції
2
Амiачна
селiтра
Карбамiд
М-3
Амiак жидк.
Оцтова
кислота
синтетична
Вiнiлацетат
Метанол
технiчний
Iншi
Всього

Обсяг виробництва
у натуральній
у відсотках до
у грошовій формі
формі (фізична
всієї виробленої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
3
4
5

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у грошовій
формі (фізична
формі (тис.грн)
од.вим.)
6
7

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції
8

159019,2 тн

377522

25,19

159340,69 тн

390146

24,38

147513,4 тн

399189

26,64

147444,59 тн

414597

25,9

50417,9 тн

206099

13,75

50007,59 тн

230104

14,38

389011,7 тн

164301

10,97

39082,195 тн

184148

11,51

6568,6 тн

124742

8,33

6586,8203 тн

127972

8

22774,5 тн

103609

6,91

22177,34 тн

99643

6,23

0
775305,3 тис тон

122969
1498431

8,21
100

0
424639,2253 тн

153962
1600572

9,6
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п
1
1
2
3

Склад витрат
2
Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi
Iншi витрати

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
89,86
6,75
3,39

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата
оприлюднення
Повідомлення
Дата
(Повідомлення
виникнення
Вид інформації
про інформацію) у
події
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
1
2
3
Інформація про зміну власників акцій, яким
12.02.2014 13.02.2014
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб
31.03.2014 01.04.2014
емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб
11.04.2014 14.04.2014
емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб
11.08.2014 11.08.2014
емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
15
28
2

У тому числі позачергових
14
27
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних
зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів
або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за
наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на
загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
комісії (ревізора)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Збори проводились у порядку ст. 49 Закону України "Про акцiонернi
(запишіть)
товариства"

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків
акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
8
0
0
0
4
4

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової
ради протягом останніх трьох років? 22

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
(запишіть)
Інше
У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду
корпоративного секретаря? (так/ні) так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової
ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх
документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким
чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із
X
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або
фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена

Ні

X

X
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 відбувалися 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?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту або балансу або бюджету
Обрання та відкликання та
припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення
до майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
так
акцій
Затвердження зовнішнього аудитора так
Затвердження договорів, щодо яких
ні
існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

ні

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
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
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
Положення Про корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО
Інше (запишіть)
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у Документи
Інформація
пресі,
надаються
Копії
розміщуєтьс
оприлюднюєтьс для
документі
Інформація
я на власній
яв
ознайомленн в
розповсюджуєть
інтернетзагальнодоступн я
надаютьс
ся на загальних
сторінці
ій інформаційній безпосередн я на
зборах
акціонерног
базі даних
ьо в
запит
о
НКЦПФР про
акціонерному акціонера
товариства
ринок цінних
товаристві

паперів
Фінансова
звітність,
так
результати
діяльності
Інформація
про
акціонерів,
які
володіють ні
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу
Інформація
про склад
органів
ні
управління
товариства
Статут та
внутрішні так
документи
Протоколи
загальних
зборів
ні
акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
ні
акціонерног
о
товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності
до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом
останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора
протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила
перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X

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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

X
X

-

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) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх
трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним
товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

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:
-

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних
осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по
батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів)
членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової
установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами
державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її
наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління
ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої
системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом
року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової
звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або
про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу
протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому
числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги)
органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради
фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної
особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по
батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора,
зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком
(звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав
споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що
надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторськоконсалтингова група "ЕКСПЕРТ"
32346015
м. Київ, вул.Червоногвардiйська,
5 оф.202
№ 3187, 18.04.2013
Реєстраційний номер 57, серія П,
номер №000057, дата видачі
19.03.2013, строк дії до
31.01.2018
2014 рiк
умовно-позитивна

КОДИ
22.01.2015

Дата
Підприємство
Територія

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Луганська область,
м.Сєверодонецьк

за ЄДРПОУ 33270581

Організаційноправова форма Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної Виробництво добрив і азотних
діяльності
сполук

за КОАТУУ

4412900000

за КОПФГ

230

за КВЕД

20.15

Середня кількість працівників: 7176
Адреса, телефон: 93403 м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5,
(0645)71-33-93
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
за міжнародними стандартами фінансової
звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на p.
Форма №1
Код за ДКУД

1

На
Код початок
рядка звітного
періоду
2
3

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції

1000
1001
1002
1005

Актив

4 952
18 526
( 13 574 )
138 734

1801001

На кінець звітного
періоду
4
4 848
19 215
( 14 367 )
177 970

Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:

1010 893 621
1011 2 989 512
(
1012 2 095 891
)
1015 0
1016 0
1017 ( 0 )
1020 0
1021 0
1022 ( 0 )

917 014
3 082 202

1030 0

0

1035
1040
1045
1050
1060

27 230
0
73
0
0

15 404
0
477
0
0

1065 0

( 2 165 188 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0

1090 0
0
1095 1 053 188 1 127 135
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

6 808 000
6 719 346
46 615
41 287
752
0
0
0

3 149 504
3 072 100
36 446
40 216
742
0
0
0

1125 1 610 784 1 085 976

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

45 860
6 377
490
8 905
0
169 510
0
999 981
95
999 886
2 205

1180 0

413 779
12 187
787
15 749
0
199 465
0
1 797 533
50
1 797 483
1 550
0

резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних
1182
виплат
резервах незароблених премій
1183
інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
III. Необоротні активи, утримувані для
1200
продажу, та групи вибуття
Баланс
1300

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного
капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд

0

0

0

0

0
0
47 841
9 699 463

0
0
23 037
6 698 780

0

0

10 752 651 7 825 915

На початок
Код
звітного
рядка
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400 1 056 700

1 056 700

1401 0

0

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

0
36 110
0
0
0
-4 893 694
(0)
(0)
0
-3 800 884

0
35 457
0
0
0
-14 700 795
(0)
(0)
0
-13 608 638

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
381 395
4 406 203
37 314
0
0
0
0

0
0
0
8 692 481
13 542
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс

1545 0
1595 4 824 912

0
8 706 023

1600 799 300
1605 0

956 163
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

49
9 434 727
1 849
0
6 079
5 064
1 926 672
0
0
0
0
109

49
6 635 917
26 964
0
4 599
10 707
2 008 660
0
0
0
0
0

1670 0

0

1690 242 427
1695 9 728 623

397 191
12 727 903

1700 0

627

1800 0

0

1900 10 752 651

7 825 915

Керівник

Бугайов Леонiд Сергiйович

Головний бухгалтер

Сiленко Наталiя Василiвна

КОДИ
01.01.2015

Дата
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
за ЄДРПОУ 33270581
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
АЗОТ"

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій,
валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова
сума
Зміна частки перестраховиків в інших
страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

Код за ДКУД
1801003
За аналогічний
Код За звітний
період попереднього
рядка період
року
2
3
4
2000 1 600 572 4 385 062
2010 0
2011 0
2012 ( 0 )

0
0
(0)

2013 0

0

2014 0

0

(
2050 1 827 108 ( 5 305 066 )
)
2070 ( 0 )

(0)

2090 0

0

2095 ( 226 536 ) ( 920 004 )
2105 0

0

2110 0

0

2111 0

0

2112 0

0

2120 4 664 376 1 944 255
2121 0

0

Дохід від первісного визнання біологічних
2122
активів і сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених
2123
від оподаткування
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати

0

0

0

0

( 172 175 ) ( 149 912 )
( 162 345 ) ( 405 481 )
(
2180 13 829 449 ( 2 325 678 )
)

Витрат від зміни вартості активів, які
2181 0
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182 0
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
2190 0

0
0

0

прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до
оподаткування:

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

(
9 726 129 ( 1 856 820 )
)
0
0
36
36
39 680
36 934
0
0
( 102 881 ) ( 81 640 )
(0)
(0)
( 17 403 ) ( 18 720 )

2275 0

0

2290 0

0

прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:

(
2295 9 806 697 ( 1 920 210 )
)
2300 -404
-2 129
2305 0

0

2350 0

0

прибуток
збиток

(
2355 9 807 101 ( 1 922 339 )
)

II. Сукупний дохід
Стаття

Код За звітний
рядка період

За
аналогічний
період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих
та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

2
2400
2405
2410

3
0
0
0

попереднього
року
4
0
0
0

2415 0

0

2445 -653
2450 -653

-723
-723

2455 ( 0 )

(0)

2460 -653

-723

2465 -9 807 754

-1 923 062

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код За звітний
рядка період

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1 950 403
334 014
168 808
77 696
11 040 365
13 571 286

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
4 908 009
381 754
182 353
113 480
472 534
6 058 130

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
За аналогічний
період
попереднього
року
2
3
4
2600 1 056 700 000 1 056 700 000
Код За звітний
рядка період

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2605 1 056 700 000 1 056 700 000
2610 928 088,000000 181 919,000000
2615 928 088,000000 181 919,000000
2650 0,00

0,00

Керівник

Бугайов Леонiд Сергiйович

Головний бухгалтер
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій,
дотацій
Надходження авансів від покупців і
замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті,
авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

Код за ДКУД
1801004
За
За аналогічний
Код
звітний період
рядка
період
попереднього року
2
3
4

3000
3005
3006
3010

2 595 198 3 314 932
17
151
0
0
4 364
5 949

3011 0

0

3015 1 526 653 5 038 013
3020 166 886 137 352
3025 127

11

3035 202

1 064

3040 4 404

2 894

3045 0

0

3050 0

0

3055 0

0

3095 4 090

50 693

3100 ( 420 700 ( 6 124 494 )

Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

)
( 270 588
3105
( 314 304 )
)
( 178 455
3110
( 207 446 )
)
( 574 540
3115
( 614 048 )
)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116 ( 0 )
(0)
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
( 430 089
3117
( 358 281 )
на додану вартість
)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
( 144 451
3118
( 255 767 )
податків і зборів
)
(
Витрачання на оплату авансів
3135 1 703 752 ( 1 767 343 )
)
( 262 697
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 308 487 )
)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145 ( 0 )
( 12 041 )
Витрачання на оплату зобов'язань за
3150 ( 0 )
(0)
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155 ( 0 )
(0)
позик
( 124 159
Інші витрачання
3190
( 46 771 )
)
Чистий рух коштів від операційної
3195 767 050 -843 875
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів

3200 0
3205 1 140

0
318

3215
3220
3225
3230

88 313
0
0
0

139 512
0
0
131

3235 0

0

3250 0

0

3255 ( 0 )
( 163 829
3260
)
3270 ( 0 )
3275 ( 0 )

(0)

Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
3280 ( 0 )
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290 ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295 -23 046
діяльності

( 131 297 )
(0)
(0)
(0)
(0)
-42 666

III. Рух коштів у результаті фінансової
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3300 0
0
3305 1 673 360 1 589 950
3310 0

0

3340 236 785 0
3345 ( 0 )
(0)
(
3350 2 545 273 ( 569 650 )
)
3355 ( 0 )
(0)
( 117 601
3360
( 81 622 )
)

Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

3365 ( 0 )

(0)

3370 ( 0 )

(0)

3375 ( 0 )

(0)

3390 ( 0 )

(0)

3395 -752 729 938 678
3400 -8 725
52 137
3405 999 981 1 021 988
3410 806 277 -74 144
3415 1 797 533 999 981

Керівник

Бугайов Леонiд Сергiйович

Головний бухгалтер

Сiленко Наталiя Василiвна
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Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код
рядка

1
2
Залишок на початок
4000
року
Коригування:
4005
Зміна облікової
політики
Виправлення помилок 4010
Інші зміни
4090
Скоригований
залишок на початок 4095
року
Чистий прибуток
4100

Нерозподілений
Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний прибуток
Неоплачений Вилучений
капітал
дооцінках капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)
3
4
5
6
7
8
9

1801005
Всього
10

1 056 700

0

36 110

0

-4 899 527

0

0

-3 806 717

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5 833

0
0

0
0

0
5 833

1 056 700

0

36 110

0

-4 893 694

0

0

-3 800 884

0

0

0

0

-9 807 101

0

0

-9 807 101

(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого
прибутку, належна до
бюджету відповідно
до законодавства
Сума чистого
прибутку на

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

створення
спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення
Внески учасників:

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-653

0

0

0

0

-653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-653

0

-9 807 101

0

0

-9 807 754

Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
Викуп акцій
Перепродаж
4265
викуплених акцій
Анулювання
4270
викуплених акцій
Вилучення частки в
4275
капіталі
Зменшення
номінальної вартості 4280
акцій
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж)
неконтрольованої
4291
частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у
4295
капіталі

Залишок на кінець
року

4300

1 056 700

0

35 457

Керівник

Бугайов Леонiд Сергiйович

Головний бухгалтер

Сiленко Наталiя Василiвна

0

-14 700 795

0

0

13 608 638

