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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 
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особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05766356 

4. Місцезнаходження: 40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0542 674-212, 0542 683-005 

6. Адреса електронної пошти: v.grischenko@sumykhimprom.org.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): 30.04.2021, Наказ №164 керуючого санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

http://sumykhimprom.com.ua/ua/aktsion

eram/zvitnist-emitenta-tsinnih-paperiv/ 30.04.2021 



ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

     Щодо вiдсутностi iнформацiї за роздiлами: 

п.3. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 

п.4. Не заповнюється, так як рiшення органу управлiння Товариства про призначення 

секретаря корпоративного вiдсутнє. 

п.5. Не заповнюють АТ, щодо яких винесено ухвалу про санацiю та призначено керуючого 

санацiєю.  

п.10. Засновником ПАТ "СУМИХIМПРОМ" є Мiнiстерство промислової полiтики України, 

яке станом на сьогоднi не iснує i не являється акцiонером  ПАТ "СУМИХIМПРОМ". Посадовi 

особи ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не володiють акцiями емiтента. ПАТ не виплачує будь - яких 

винагород або компенсацiй посадовим особам у разi їх звiльнення. 

п.13. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалося. 

п.14. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбулося. 

п.15. Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

ПАТ, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 



значенню пакета акцiй, не вiдбулося. 

п.17.3 - 17.6.ПАТ "СУМИХIМПРОМ" iншi цiннi папери, крiм акцiй та облiгацiй, не 

випускало; викупу власних акцiй не вiдбулося.  

п.18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не є 

емiтентом цiльових облiгацiй. 

п.19.  Працiвники ПАТ не володiють облiгацiями ПАТ. 

п.20. Працiвники ПАТ не володiють акцiями ПАТ у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного 

капiталу. 

п.21. Iнформацiя про будь - якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв на ПАТ вiдсутня. 

п.22. Iнформацiя про голосуючi акцiї, права за якими обмежено, на ПАТ вiдсутня. 

п.23. Фонд виплати дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" у 2020 роцi не створювався. Дивiденди не виплачувалися.  

п.25. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалися. 

п.26. Значнi правочини у звiтному перiодi не вчинялися. 

п.27. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, не приймалися. 

п.28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, вiдсутня. 

п.31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя не складалася, так як ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не є 

емiтентом боргових цiнних паперiв. 

п.33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами, на ПАТ 

вiдсутня. 

п.34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, на ПАТ вiдсутня. 

п.36-40.ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не випускав iпотечнi облiгацiї. 

п.41-45. ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не випускав сертифiкатiв ФОН. 

   Рiчна iнформацiя ПАТ "СУМИХIМПРОМ" затверджена керуючим санацiєю, так як на 

виконання ухвали господарського суду Сумської областi вiд 30.10.12 по справi 

№5021/2509/2011 та вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника 

або визнання його банкрутом", припинено повноваження органiв управлiння ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ": Вищого органу управлiння - Загальних зборiв акцiонерiв; Наглядової 

ради; Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.  

     Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 року по справi 

№5021/2509/2011 введено процедуру санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" строком на 12 мiсяцiв. 

Керуючим санацiєю боржника призначено голову Правлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

Лазаковича Iгоря Васильовича. Розпорядником майна боржника призначено арбiтражного 

керуючого Марченка Р.В. на строк здiйснення процедури санацiї.  Постановою Касацiйного 

господарського суду у складi Верховного суду вiд 25.04.2018 по справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" скасовано ухвалу господарського суду Сумської 

областi вiд 05.10.2017 в частинi припинення повноважень керуючого санацiєю Лазаковича 

I.В., розпорядника майна Марченка Р.В., переходу до загальної процедури санацiї без 

урахування особливостей провадження санацiї боржника його керiвником вiдповiдно до ст. 53 

Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його 

банкрутом" та призначення керуючим санацiєю арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В., та 

постановлено керуючому санацiєю Лазаковичу I.В. та розпоряднику майна боржника 

Марченку Р.В. виконувати свої повноваження у справi №5021/2509/2011 до вирiшення 

питання щодо необхiдностi призначення керуючого санацiєю в установленому законом 

порядку. 

     Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 22.05.2019 по справi №5021/2509/2011 

продовжено повноваження керуючого санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" керiвника боржника 

Лазаковича I.В. Строк процедури санацiї у справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 



"СУМИХIМПРОМ" продовжено на шiсть мiсяцiв до 22.11.2019. 

     Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.09.2020 по справi №5021/2509/2011 

клопотання №85-4194 вiд 21.11.2019 керуючого санацiєю про продовження строку процедури 

санацiї задоволено; продовжено строк процедури санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" у справi 

№5021/2509/2011 на шiсть мiсяцiв до 08.03.2021. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХIМПРОМ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.01.1995 

4. Територія (область) 

 Сумська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 434686966,5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 99,995248 

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) 

 4032 

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

 20.15 - Виробництво добрив та азотних сполук 

 20.12 - Виробництво барвникiв та пiгментiв 

 20.59 - Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

2) IBAN 

 UA503006470000000002600518544 

3) поточний рахунок 

 UA503006470000000002600518544 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

5) IBAN 

 UA503006470000000002600518544 

6) поточний рахунок 

 UA503006470000000002600518544 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг i виконання 

робiт протипожежного 

призначення 

291721 20.03.2014 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацiй 

 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї. 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

289602 07.03.2014 Державна архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 

03.03.2019 



архiтектури 

Опис 

Дiя лiцензiї АЕ №289602 зупинена до усунення порушень, пов'язаних 
з додержанням лiцензiйних умов провадження госродарської 

дiяльностi, виявлених у результатi планової перевiрки. 

     Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї. 
 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку з 
ємнiстю мережi до 10000 

номерiв з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 
телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв'язку на територiї 
Сумської областi 

000441 11.05.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

04.08.2021 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї. 

Придбання, виробництво, 

виготовлення, зберiгання, 
ввезення на територiю України, 

вивезення з територiї України, 

реалiзацiя (вiдпуск), знищення, 
використання прекурсорiв (сп. 2 

табл. IV) "Перелiку наркотичних 

засобiв, психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

- 18.06.2020 Державна служба України з 

лiкарських засобiв та 
контролю за наркотиками 

18.06.2025 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї. 

Медична практика 602360 29.07.2011 Мiнiстерство охорони здоров'я 
України 

 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї. 

Централiзоване водопостачання 

та водовiдведення 

522119 14.03.2016 Сумська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

 

Опис Емiтент планує провження строку дiї лiцензiї 

Заготiвля, переробка 

металобрухту чорних металiв 

580827 18.05.2011 Мiнiстерство промислової 

полiтики України 

 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї. 

Лiцензiя на право провадження 
дiяльностi з використання 

джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

002315 19.06.2009 Схiдна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної безпеки 

державної iнспекцiї ядерного 

регулювання 

19.06.2022 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї лiцензiї. 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

4682 18.12.2007 Державна служба геологiї та 

надр України 

18.12.2027 

Опис Емiтент планує продовження строку дiї дозволу. 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Фiлiя ПАТ "СУМИХIМПРОМ" "Санаторiй - профiлакторiй "Олдиш" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40007, Сумська обл., - р-н, м. Суми, урочище Олдиш, 1 

3) Опис 

 Фiлiя є цiлiсним майновим комплексом без права юридичної особи i дiє вiд iменi ПАТ. 

Створений з метою збереження та змiцнення стану здоров'я та профiлактики захворювань 

працiвникiв ПАТ та їх дiтей, пенсiонерiв та ветеранiв пiдприємства, а також працiвникiв iнших 



пiдприємств i органiзацiй та громадян. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя ПАТ "СУМИХIМПРОМ" "Оздоровчий табiр "Зоряний" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40003, Сумська обл., Сумський р-н, с. Вiльшанка, вул. Ведмежа, 10 

3) Опис 

 Фiлiя є цiлiсним майновим комплексом без права юридичної особи i дiє вiд iменi ПАТ. 

Утворений як позамiський оздоровчий заклад, метою якого є створення умов для реалiзацiї 

права дiтей працiвникiв ПАТ, iнших пiдприємств i органiзацiй на повноцiнний вiдпочинок, 

оздоровлення та лiкування, забезпечення змiстового дозвiлля, задоволення iнтересiв i духовних 

запитiв вiдповiдно до iндивiдуальних потреб. 

 

1) Найменування 

 Фiлiя ПАТ "СУМИХIМПРОМ" "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ХIМIК" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40022, Сумська обл., - р-н, м. Суми, вул. Псiльська, 14 

3) Опис 

 Фiлiя є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПАТ. Не являється юридичною особою, 

дiє вiд iменi ПАТ. У зв'язку з тим, що тривалий час дiяльнiсть фiлiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

"Готельний комплекс "Хiмiк" була збитковою, керiвництвом пiдприємства було прийняте 

рiшення щодо зупинення дiяльностi закладу та скорочення штатної чисельностi працiвникiв 

(Наказ ПАТ "СУМИХIМПРОМ" №94 вiд 01.04.2015). 

Наразi фiлiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" "Готельний комплекс "Хiмiк" за адресою: м. Суми, вул. 

Псiльська, 14  господарська дiяльнiсть не проводиться, об'єкт закритий та не експлуатується.  

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 920/252/19 Господарський суд 

Сумської областi 

ТОВ "ПРОФIТ 

ФIНКОМ" 

ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" 

- - 105 558 305,07 грн. - вiдсотки 

по кредитному договору 

нарахованi за перiод з 

12.03.2016 по 30.04.2020; 

- 6 418 410,21грн. - 3% рiчних за 

несвоєчасне погашення 

вiдсоткiв по кредитному 
договору за перiод з 12.03.2016 

по 30.04.2020; 

- 13 768 474,57грн.- 3% рiчних 

за несвоєчасне погашення 

кредиту по кредитному 

договору за перiод з 12.03.2016 

по 30.04.2020; 

- 9 667 809,76грн. -3% рiчних за 
несвоєчасне погашення 

вiдсоткiв по кредитному 

договору, якi увiйшли до 

реєстру вимог кредиторiв та 

пiдтвердженi судовими 

рiшеннями за перiод з 

12.03.2016 по 30.04.2020; 

- 8 261 851,19грн. пеня за 
несвоєчасне погашення 

вiдсоткiв по кредитному 

договору з яких: 4 487 

837,71грн.-(вже заявлений до 

суду перiод з 12.03.2018 по 

11.03.2019) та 3 774 013,48грн. 

нараховано за перiод з 

01.05.2019 по 30.04.2020; 
- 46 154 400,37 грн. - iнфляцiйнi 

збитки по кредитному договору 

за перiод з 12.03.2016 по 

31.03.2020; 

- 16 518 772,19грн. - iнфляцiйнi 

збитки по кредитному договору 

за несвоєчасне погашення  

09.04.2019 

ухвалою 

Господарського 

суду Сумської 

областi 

вiдкрито 

провадження у 
справi. 

13.11.2019 

матерiали 

справи 

передано для 

розгляду в 

межах справи 

про 
банкрутство 

ПАТ 

"СУМИХIМПР

ОМ", яка 

розглядається 

Господарським 

судом Сумської 

областi.26.05.20
20 



вiдсоткiв за перiод з 12.03.2016 

по 31.03.2020; 

- 32 408 235,21 грн. - iнфляцiйнi 

збитки за несвоєчасне 

погашення вiдсоткiв по 
кредитному договору, якi 

увiйшли до реєстру вимог 

кредиторiв та пiдтвердженi 

судовими рiшеннями за перiод з 

12.03.2016 по 31.03.2020. 

- 672 350,00 - судовий збiр 

Опис: 

- 

2 920/532/20502

1/2509/2011 

Господарський суд 

Сумської областi 

ДК "Газ України" 

НАК "Нафтогаз 

України" 

ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" 

- - 10 107 234,94грн. - iнфляцiйнi 

втрати; 

- 4 016 728,27грн. - 3% рiчних. 
- 211 859,45грн. - судовий збiр. 

 

01.07.2020 

господарським 

судом Сумської 
областi 

вiдкрито 

провадження по 

справi.Справа 

розглядається в 

господарському 

судi Сумської 

областi. 

Опис: 

- 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Рiчний звiт,  Фонд соцiального 

захисту iнвалiдiв 

Нарахована сума 

адмiнiстративно - 
господарських 

санкцiй за 

невиконання 
нормативу робочих 

мiсць для 

працевлаштування 
iнвалiдiв за 2020 рiк 

Нараховано, але не 

сплачено у сумi 4 120 
521,24 грн. 

Опис: 

- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

     В органiзацiйнiй структурi ПАТ "СУМИХIМПРОМ" протягом  2020 року вiдбулися  наступнi 

змiни: 

з 03.02.2020: 

  - до штатного розпису введенi наступнi посади: 

 - заступник директора виконавчого з виробництва та розвитку; 

 - директор департаменту технiчного; 

 - директор департаменту з будiвництва. 

 - виведена посада  заступника директора технiчного з будiвництва 

 з 30.06.2020  лiквiдовано  вiддiл логiстики; 

 з 30.06.2020 скорочена посада  директора комерцiйного (з реалiзацiї);       

 з 01.12.2020 лiквiдовано спортивний клуб. 

      Керiвництво Товариства в 2021 роцi продовжить роботу щодо аналiзу вiдповiдностi 

органiзацiйної структури управлiння обранiй стратегiї розвитку пiдприємства, на пiдставi якого 

буде проводитись вдосконалення дiючої органiзацiйної структури управлiння. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

     Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 4032 особи. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 44 

особи. Фонд оплати працi, всього: 541713,4 тис.грн. 

    Фонд оплати працi за 2020 рiк по вiдношенню до 2019 року збiльшився на 7,9 млн. грн. (або 

на 1,5%) та склав 541713,4 тис. грн. При цьому в структурi фонду оплати працi вiдбулись 

наступнi змiни: 

 - загальна сума виплаченої премiї працiвникам пiдприємства за виконання виробничих 

показникiв збiльшилась на 692,7 тис. грн.; 



 - збiльшилась на 1,2 млн.грн. загальна сума доплат та надбавок; 

 - майже в 4 рази збiльшилась сума оплати вимушеного простою (з розрахунку 2/3 тарифу) з 

789,7 тис.грн. до 3,0 млн.грн; 

 - витрати на оплату роботи у вихiднi днi за понадурочнi години за 2020 рiк  практично 

залишились на рiвнi минулого перiоду та склали 4,9 млн. грн. (у 2019 роцi - 5,0 млн.грн.) 

     Кiлькiсть працiвникiв, мобiлiзованих до лав ЗСУ, в 2020 роцi у порiвняннi до 2019 року 

поступово зростала (з 45 до 57 чоловiк), що i стало причиною збiльшення фонду оплати працi за 

цiєю статтею  на 22,9% (або на 1,1 млн.грн.). 

     Щодо кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 

працiвникiв операцiйним потребам емiтента, то на пiдприємствi затверджено Графiк навчання 

персоналу ПАТ "СУМИХIМПРОМ" на 2021 рiк. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

     Союз хiмiкiв України (Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15) створений згiдно з 

рiшенням Установчих зборiв Засновникiв на пiдставi Установчого договору, укладеного мiж 

Засновниками та пiдписаного вiд їх iменi уповноваженими представниками 29 серпня 1997 року, 

у повнiй вiдповiдностi з положеннями законiв України. Союз хiмiкiв України є недержавним, 

некомерцiйними, добровiльним, самоврядним, договiрним об'єднанням суб'єктiв 

пiдприємницької дiяльностi, пов'язаних з розробкою, виробництвом та (або) експортом хiмiчної 

продукцiї. Союз хiмiкiв утворився на принципах добровiльностi членства, рiвноправностi та 

спiльностi iнтересiв своїх членiв з метою створення умов для найбiльш ефективного 

господарювання. ПАТ "СУМИХIМПРОМ" є одним iз Засновникiв Союзу хiмiкiв України.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" за 2020 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та при застосуваннi обраної облiкової 

полiтики товариства, затвердженої наказом №87 вiд 20.03.2018. Облiковою полiтикою 

встановленi наступнi принципи оцiнки статей балансу: 1.Визнання, оцiнка та облiк основних 

засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та резерву пiд 

знецiнення, якщо необхiдно. Одиницею облiку визначений окремий об'єкт основних засобiв та 

iнших необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводиться 

згiдно з вимогами Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої 

наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 №291 та Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 

№2755-VI. 2.Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, нематерiальних активiв нараховується 

прямолiнiйним методом. 3.Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi  за 

собiвартiстю. 4.Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається за їх собiвартiстю. 



Запаси вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за меншою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається їх 

найменування. Застосовується такi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, з 

виробництва, продажу чи iншому вибуттi залежно вiд їх виду: 1) по середньозваженiй 

собiвартостi - для напiвфабрикатiв власного виробництва та готової продукцiї; 2) по собiвартостi 

перших за часом надходження запасiв (ФIФО) - для виробничих запасiв i товарiв у  

громадському харчуваннi; 3) за цiнами продажу - для товарiв, що продаються в роздрiбнiй 

торгiвлi. 5.Статутний капiтал протягом 2020 року не змiнювався. 6.Оплата працi здiйснюється 

згiдно iз затвердженою колективним договором системою оплати працi. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

     Основнi види продукцiї, обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї 

     До основної продукцiї, яка виробляється ПАТ "СУМИХIМПРОМ" вiдносяться: 

1. Мiнеральнi добрива: суперфосфат амонiзований гранульований, амофос,  NPK (з 

рiзноманiтним вмiстом поживних речовин), NP, NPS, сульфат амонiю.  

2. Кислоти: сiрчана кислота технiчна, олеум, екстракцiйна фосфорна кислота, реактивна сiрчана  

кислота. 

3. Мiнеральнi пiгменти: двоокис титану. 

4. Коагулянти для очищення води: сiрчанокислий алюмiнiй, залiзний купорос, 

сульфазалiзомiсткий коагулянт. 

5. Кормова добавка: сульфат залiза. 

6. Продукцiя з вiдходiв виробництва: залiзний купорос, дехроматор. 

     Всього акцiонерне товариство має можливостi з виготовлення понад 50 найменувань 

технiчної продукцiї, переважна бiльшiсть якої використовується в промисловостi,  сiльському 

господарствi.  

     Пiдприємство в 2020 роцi збiльшило обсяги виробництва промислової продукцiї, розрахованi 

в цiнах станом на 01.01.2020, на (+7,6%) в порiвняннi з минулим роком. У вартiсному виразi 

(дiючих цiнах поточного року) дохiд вiд реалiзацiї перевищив обсяг виробництва на (+1,1%).

      

     Традицiйно для пiдприємства в структурi товарної та реалiзованої продукцiї найбiльшу 

питому вагу займають виробництва двоокису титану (57,7%) та мiнеральних добрив (21,5%). 

  Виробництво двоокису титану. Обсяг виробництва двоокису титану в 2020 роцi становив 43428 

т, що вище показникiв минулого року на (+4,7%) або на (+1941 т). З метою пiдвищення 

конкурентоспроможностi двоокису титану пiдприємство в 2020 роцi пiдвищило частку пiгменту 

з бiльш якiсними показниками в загальному обсязi виробництва двоокису титану (R-2041, R-



2061, R-2071, R-208) до 61,9%.  

     Виробництво мiнеральних добрив: Фактичний обсяг виробництва мiнеральних добрив в 2020 

роцi становив 269 343 т у фiзичнiй вазi. Позитивнi тенденцiї на ринку мiнеральних добрив 

дозволили пiдприємству збiльшити рiчнi обсяги їх виробництва на (+6,4%), або на 16292 т. З 

метою задоволення потреб споживачiв пiдприємство в 2020 роцi змiнило асортимент 

виробництва мiнеральних добрив. Так, основний акцент був зроблений на випуск складних 

комплексних мiнеральних добрив, що мiстять в своєму складi азот, фосфор та калiй. Їх питома 

вага в загальному обсязi виробництва добрив склала 42,6%, в тому числi: NPK (10*26*26) 

26,4%;  NPK (8*19*29) 10,1%; iншi 6,1%. Також значну частку (25,8%) в обсягах виробництва 

добрив в 2020 роцi займало виробництво двокомпонентних азотно-фосфорних добрив та 

однокомпонентного азотного добрива - сульфату амонiю з часткою 31,6%. 

     В 2020 роцi на ПАТ "СУМИХIМПРОМ" було впроваджене виробництво нового виду 

продукцiї - складного мiнерального добрива NPS (18*20*14). Питома вага нового виду добрива 

в загальному обсязi мiнеральних добрив в 2020 роцi становила 9,4%.    

     З причини нестачi власних обiгових коштiв пiдприємство застосовувало переробку 

давальницької сировини, тари та природного палива у технологiї виробництвi мiнеральних 

добрив та двоокису титану протягом 2020 року. 

     Жорстка конкуренцiя на ринках реалiзацiї залiзоокисних пiгментiв змусила пiдприємство 

зупинити це виробництво з червня 2018 року. Оскiльки протягом 2020 року ситуацiя не 

покращилася, виробництво залiзоокисних пiгментiв знаходилося на вимушеному простої.    

     Особливостi продукцiї емiтента 

     Сiрчана кислота. Використовується для виробництва мiнеральних добрив, кислот та солей, 

хромових сполук, органiчних та мiнеральних фарбникiв; вiдноситься до прекурсорiв. 

Використовується для очистки нафтопродуктiв, в машинобудуваннi - для травлення металу, в 

кольоровiй металургiї - для одержання мiдi, цинку, кобальту, нiкелю та iнших металiв, в легкiй 

промисловостi - у виробництвi штучного волокна, для вибiлювання тканин, для дублення шкiр, 

у харчовiй промисловостi - для одержання крохмалю, патоки, для розщеплення жирiв. 

      Кислота сiрчана реактивна. Використовується у виробництвi хiмiчно чистих речовин, 

реактивiв, у фармацевтичнiй промисловостi, у виробництвi напiвпровiдникiв, у лабораторнiй  

технiцi, як водовiднiмаюча речовина. 

     Фосфорна кислота. Широко використовується у виробництвi мiнеральних добрив та у 

хiмiчнiй промисловостi. 

      Суперфосфат амонiзований. Ефективне гранульоване азотно-фосфорне добриво для всiх 

грунтiв, пiдвищує врожайнiсть технiчних, овочевих, плодово-ягiдних культур та квiтiв. Вмiст 

N:P:K = 2:16:0. 

      Добриво складне мiнеральне  "Суперагро". Високоефективне гранульоване складне добриво 

застосовується на рiзних грунтах i пiд рiзнi культури. Випускається з рiзноманiтним 

спiввiдношенням поживних речовин. 

Сума поживних речовин для марки N:P:K може змiнюватися вiд 20 до 62% в залежностi вiд 

вимог споживача. 

Сума поживних речовин для марки N:P може змiнюватися вiд 20 до 45% в залежностi вiд вимог 

споживача. 

     Сульфат амонiю. Сульфат амонiю гранульований - це ефективне добриво, яке мiстить як  

додатковий поживний компонент бiологiчно активну форму залiза. Залiзо допомагає рослинам 

боротися з таким захворюванням, як хлороз. Мiстить не менше 20% азоту (N). 

     Двоокис титану пiгментний. Це неорганiчний пiгмент бiлого кольору. Широко 

використовується у виробництвi гуми, емалей, фарб, паперу, пластичних мас, полiетилену, 

хiмволокна, в шкiрянiй та багатьох iнших галузях промисловостi. 

     Алюмiнiй сiрчанокислий. Застосовується для очистки  води, у паперовiй, текстильнiй, 

шкiрянiй та iнших галузях промисловостi. Вмiст корисної речовини оксиду алюмiнiю (Al2O3) до 

16%. 



     Сульфат залiза. Використовується  в якостi добавки у цементнiй промисловостi. 

     Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, залежнiсть вiд сезонних змiн. 

     Двоокис титану. Це виробництво є iнтегруючим на пiдприємствi, оскiльки воно впливає на 

роботу всiх iнших виробництв. Двоокис титану має високi перспективи реалiзацiї як на 

внутрiшньому, так i на зовнiшньому ринках. Стабiльний попит слабко залежить  вiд сезонних 

факторiв. На сьогоднiшнiй день пiдприємство працює по давальницькiй схемi з випуском 

двоокису титану в широкому марочному асортиментi для задоволення потреб споживачiв. 

     Мiнеральнi добрива. В асортиментному ряду добрив по вмiсту основних поживних речовин є 

складнi трикомпонентнi добрива, що мiстять азот, фосфор та калiй, двокомпонентнi - до складу 

яких входить азот та фосфор, а також однокомпонентнi добрива  до складу яких входить лише 

азот. Завдяки гнучким технологiям та наявним виробничим потужностям, пiдприємство має 

можливiсть здiйснювати переробку сировини у добрива з рiзним спiввiдношенням поживних 

речовин, враховуючи при цьому рiзнi строки в проведеннi польових робiт в рiзних частинах 

свiту. А це надає змогу зменшити вплив фактору "сезоннi змiни".  На сьогоднiшнiй день 

пiдприємство працює по давальницькiй схемi з випуском мiнеральних добрив. 

     Сульфат залiза. Ця продукцiя виробляється з вiдходiв титанового виробництва, практично не 

залежить вiд сезонних факторiв та має високий експортний потенцiал. На сьогоднiшнiй день на 

пiдприємствi випускається декiлька марок сульфату залiза, в тому числi, сульфат залiза - як 

кормова добавка. 

     Загальна сума експорту в 2020 роцi склала 154 235  тис. грн. (сульфат залiза ). При  цьому 

частка експорту в загальному обсязi реалiзацiї - 8,96%.  

     Основними видами продукцiї, що виробляє пiдприємство є дiоксид титану та складнi 

мiнеральнi добрива.  

Дiоксид титану. В 2020 роцi даний вид продукцiї поставлявся виключно на вiтчизняному ринку. 

Основний покупець - ТОВ "ХIМВЕКТОР", м. Київ. 

Складнi мiнеральнi добрива. Даний вид продукцiї також поставлявся вiтчизняним споживачам. 

Основний покупець - ТОВ "ХIМВЕКТОР", м. Київ. 

На експорт вiдвантажувались тiльки сульфат залiза. Основними ринками збуту даних продуктiв 

стали такi країни як Словаччина, Румунiя, Нiдерланди,Болгарiя, Бiлорусь. 

     Про канали збуту й методи продажу, якi використовує ПАТ: 

- прямий - реалiзацiя продукцiї кiнцевим споживачам за прямими договорами купiвлi-продажу; 

- непрямий - реалiзацiя продукцiї власного виробництва за договорами купiвлi-продажу через 

трейдерськi компанiї; 

- послуги з переробки давальницької сировини. 

     Джерела основних видiв сировини та їх доступнiсть. 

     Сировиннi компоненти для виробництва титану дiоксиду та мiнеральних добрив (iльменiт, 

сiрка, деревне борошно, вапно негашене, сода каустична, соляна кислота, фосфорит, амiак, калiй 

хлористий) постачалися за давальницькою схемою. 

     Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть ПАТ; рiвень 

впровадження нових товарiв, його становище на ринку: 

     Дiоксид титану. В свiтi дiоксид титану виробляється приблизно на 50 заводах в 26 країнах 

(загальна потужнiсть виробництва - понад 6 млн.т/рiк). Свiтове споживання двоокису титану 

складає близько 6 млн. т/рiк. ПАТ "СУМИХIМПРОМ" - єдиний український виробник даного 

виду продукцiї. Його виробнича потужнiсть - 40 тис. т/рiк. 

В останнi роки пiдприємством було розроблено та впроваджено у виробництво низку нових 

марок даного продукту пiд торговою маркою SumTITAN: R-2041, R-2061, R-2071, R-208. 

     Складнi мiнеральнi добрива. Свiтовий рiвень виробництва та споживання усiх видiв 

мiнеральних добрив оцiнюється в понад 210 млн. т. Найбiльшими виробниками мiнеральних 

добрив у свiтi є Китай, який контролює близько 21% ринку, США (близько 13%), Iндiя (близько 

10%), Росiя (близько 8%) i Канада (близько 8%). Основними країнами-iмпортерами, незважаючи 

на сповiльнення темпiв економiчного росту та промислового виробництва, залишаються Iндiя, 



Китай, країни Латинської Америки, на якi припадає 85% свiтового споживання. 

     Українськi виробники: 

- ПАТ "СУМИХIМПРОМ" (загальна виробнича потужнiсть понад 500 тис. т/рiк NPK та  NP 

добрив). 

- ЗАТ "ДЗМУ", м. Кам'янське  (до 180 тис. т/рiк NPK та NP добрив); 

- виробники тукосумiшей, загальною потужнiстю понад 400 тис. т/рiк. 

     В 2020 роцi ПАТ "СУМИХIМПРОМ" виробляв добрива та дiоксид титану за давальницькою 

схемою у зв'язку з ускладненням закупiвель сировини. Поставки здiйснювалися на вiтчизняний 

ринок  в 100 %-му обсязi. 

     Конкуренцiя в галузi.  

     Дiоксид титану. Основними конкурентами ПАТ "СУМИХIМПРОМ" на українському ринку є 

китайськi  виробники. На свiтовому ринку головними гравцями є компанiї з США та ЄС. 

     Складнi мiнеральнi добрива. Основними конкурентами нашого пiдприємства на українському 

ринку є бiлоруськi, росiйськi та європейськi компанiї, якi займають превалюючу частину його 

ємностi. 

    Цi компанiї мають значну перевагу перед вiтчизняними виробниками завдяки нижчим цiнам 

на газ, сiрку, фосфоровмiсну сировину, що видобуваються в Росiї та хлористий калiй, що 

видобувається в Росiї та Бiлорусi. 

     Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають   бiльше 

10% у загальному обсязi постачання: 

- Сировиннi компоненти для виробництва мiнеральних добрив за давальницькою схемою - 1 

постачальник. 

- Сировиннi компоненти для виробництва дiоксиду титану за давальницькою схемою -  1 

постачальник. 

     Основнi ризики в дiяльностi: епiдемiологiчне становище, полiтичне та економiчне становище 

в країнi та в свiтi, забезпеченiсть основними видами сировини, зростання вартостi енергоносiїв, 

дiяльнiсть конкурентiв.  

     Заходи, щодо зменшення даних ризикiв: 

- укладання довгострокових договорiв та контрактiв на постачання сировини; 

- виконання низки заходiв по модернiзацiї основних виробництв (сiрчанокислотного,  дiоксиду 

титану, мiнеральних добрив) з метою зменшення собiвартостi, пiдвищення якостi продуктiв, що 

виробляються, збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту; 

- проведення виваженої збутової полiтики з максимальною диверсифiкацiєю ринкiв та 

встановленням виважених вiдпускних цiн. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

     За останнi п'ять рокiв значних вiдчужень або придбань не вiдбулося. ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською 

дiяльнiстю. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 



виробничих потужностей після її завершення 

      Основнi засоби ПАТ "СУМИХIМПРОМ" виробничого призначення знаходяться за адресою: 

Україна, м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12. За звiтний перiод значних правочинiв щодо основних 

засобiв, включаючи об'єкти оренди, не вiдбулося. 

     Завантаженiсть виробничих потужностей за 2020 (Вид продукцiї;  Встановлена потужнiсть, 

т.; Випуск продукцiї, т.; Використання потужностi, %): 

СКЦ-4: 161560; 169000; 104,6 

СКЦ-5: 340000; 254799; 75 

ВРК:  15000; 3932; 26,2 

ОЦДТ: 40000; 43428; 108,6 

ЦСМД,  NPK: 265000; 70996,8; 26,8 

ЦСМД  сульфат амонiю 158400; 84996,7; 53,6 

ЦГС: NPK8:19:29: 237530; 27341,7; 11,5 

або   NРК4:20:20: 300000; 4190; 1,4  

або   NРК15:15:15: 190000; 12185,5; 6,4 

або   NР12:24: 230000; 44208,5; 19,2 

або   NР18:20: 60000; 25423,9; 42,4 

Сульфат залiза: 50000; 60722,6; 121,4 

Коагулянт: 240000; 390,72; 0,16 

ЦФК:94140; 38294; 40,7 

ЦКСК: 59140; 45429; 76,8. 

     Щодо екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ": 

     ПАТ "СУМИХIМПРОМ" є хiмiчним виробництвом, яке в процесi своєї дiяльностi чинить 

вплив на навколишнє природне середовище. Тому всi екологiчнi питання потребують 

постiйного суворого контролю i ресурсiв з метою дотримання екологiчних нормативiв та 

чинного законодавства. 

     Наразi актуальними є наступнi питання:  

     1. Виконання заходiв щодо скорочення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря 

для досягнення встановлених законодавством нормативiв,  прописаних у Дозволi №5910136300-

37 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами для 

основного виробництва (строк дiї з 25.12.2015 по 25.12.2022). 

     Найбiльш кошториснi з них: 

- будiвництво нового сiрчанокислотного цеху СКЦ-7; 

- будiвництво нової газоочисної установки (далi - ГОУ) для двох цехiв по виробництву двоокису 

титану; 

- модернiзацiя рукавних фiльтрiв пiсля млинiв розмелу iльменiту в двох цехах по   виробництву 

двоокису титану; 

- замiна пневмотранспортування фосфориту на механiчний спосiб iз виключенням ГОУ iз 

технологiчної схеми та модернiзацiя вузлу регенерацiї фiльтрувальних рукавiв у цеху 

гранульованого суперфосфату. 

      2. Розробка документiв у яких обгрунтовуються обсяги викидiв для отримання дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами ПАТ. 

      3. Проведення робiт з рекультивацiї вiдвалу фосфогiпсу i залiзного купоросу та продовження 

реконструкцiї I та IV секцiї шламонакопичувача, призначеної для розмiщення фосфогiпсу та 

залiзного купоросу. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

     На дiяльнiсть Товариства впливають загальнодержавнi фактори, як економiчнi так i 



полiтичнi. Полiтика в сферi ЗЕД впливає на дiяльнiсть з експорту продукцiї пiдприємства. 

     Також  на дiяльнiсть Товариства впливають наступнi ризики: 

- нестабiльнiсть економiчної бази, у тому числi змiна податкової полiтики; 

- погiршення загальної економiчної ситуацiї в країнi; 

- забезпеченiсть пiдприємства квалiфiкованими кадрами; 

- стан виробничого обладнання; 

- критичне погiршення платоспроможностi; 

- загроза терористичних актiв; 

- вiдсутнiсть iнвестицiй; 

- проблеми з постачанням сировини; 

- висока конкуренцiя на ринку двоокису титану та мiнеральних добрив. 

     Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється 

керiвними органами ПАТ, вiдпрацьованiй технологiї роботи,  впровадженiй схемi розмежування 

повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику пiдприємства у господарськiй 

дiяльностi значно звужено. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

      Кредиторська заборгованiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" станом на 01.01.2020 складає 2 535 

916 тис. грн., на 31.12.2020 -2 876 625 тис. грн., з яких 1 386 051 тис. грн. заборгованостi по 

справi про банкрутство №5021/2509/2011, порушеної господарським судом Сумської областi 

24.10.2011, сформованої вiдповiдно затвердженого реєстру кредиторiв. 

      Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2020 рiк склав 1 888 880 тис. 

грн., що на 305 226 тис. грн. та -16,16%  менше, нiж за 2019 рiк.     

      Cобiвартiсть  реалiзованої продукцiї на 377 701 тис. грн. в 2020 роцi, або на -27.24%  в 

порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року зменшилась  та склала 1 386 390 тис. грн. 

      Валовий прибуток за звiтний перiод вирiс на 72 475 тис. грн. або на +14.42 %, та склав 502 

490 тис. грн. (у 2019 роцi пiдприємство отримало валовий прибуток у сумi 430 015 тис. грн.). 

      Комплексний влив низки об'єктивних факторiв спричинив до отримання сукупного доходу в 

сумi -158 170 тис.грн. при досягненнi чистого фiнансового результату за 2020 рiк  в сумi -108 

611 тис.грн. При цьому чистий фiнансовий результат по пiдприємству в 2020 роцi в порiвняннi з 

2019 роком погiршився на  -98 081 тис.грн. 

     За результатами 2020 року фiнансовий стан пiдприємства продовжує бути важким та 

нестiйким. Однак, у 2020 роцi  в порiвняннi з 2019 роком були i позитивнi змiни, серед яких 

збiльшення валового прибутку на  72 475 тис. грн. (+14.42 %). 

    Натомiсть стан пiдприємства продовжує бути нестiйким, про що свiдчить отримання чистого 

збитку в розмiрi -108 611 тис.грн. 

    Для оцiнки лiквiдностi використовуються наступнi показники:  

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який визначається як спiввiдношення розмiру грошових 

коштiв до поточних зобов'язань. Фактично по пiдприємству (при нормативному значеннi >0,25): 

на 31.12.2019 р. Кал  0,003 

на 31.12.2020 р. Кал  0,001 

     Таким чином, коефiцiєнт не досягає нормативного значення, що свiдчить про 

неспроможнiсть покриття грошовими коштами найбiльш  термiнових зобов'язань. За звiтний 

перiод значення коефiцiєнту зменшилось на 0,002. 

      Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття), який визначається як вiдношення 

обiгових активiв до поточних зобов'язань. Його значення повинно бути вiд 1,0 до 1,5. 

на 31.12.2019 р.Кзл  0,257 

на 31.12.2020 р.  Кзл  0,287 



      Таким чином, коефiцiєнт не досягає нормативного значення, що свiдчить про те, що 

оборотних активiв недостатньо для покриття короткострокових зобов'язань, протягом звiтного 

перiоду спостерiгається збiльшення даного коефiцiєнту на 0,03. 

      Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi, який вiдображає спiввiдношення власного капiталу та 

iнших джерел коштiв. Його нормативне значення повинно бути>1. 

на 31.12.2019 р. Кфс -0,47 

на 31.12.2020 р. Кфс  -0,47 

      Протягом  звiтного перiоду значення даного коефiцiєнту не змiнилось.  

      Таким чином, значення показника, який показує, скiльки позикових коштiв залучило 

пiдприємство в розрахунку на 1 грн., вкладених в активи власних коштiв, не досягає нормативу, 

що свiдчить про значну  залежнiсть пiдприємства вiд кредиторiв.  

       Коефiцiєнт фiнансової незалежностi, який характеризує можливiсть пiдприємства виконати 

зовнiшнi зобов'язання за рахунок власних активiв, його незалежнiсть вiд позикових джерел. 

Його нормативне значення повинно бути >0,5. 

на 31.12.2019 р. Кфн  -0,9 

на 31.12.2020 р.Кфн  -0,9 

       Таким чином, коефiцiєнт не досягає нормативного значення, що свiдчить про те, що власних 

активiв недостатньо для покриття зовнiшнiх зобов'язань, протягом звiтного перiоду значення 

коефiцiєнту не змiнилось. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

     За станом на 31.12.2020 всi укладенi договори (контракти) за основними видами продукцiї 

було виконано. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

     У вiдповiдностi до затвердженої Iнвестицiйної програми технiчного розвитку ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" на 2021 рiк планується виконати наступнi заходи: 

1.Розробити вихiднi данi для виконання реконструкцiї ГОУ печей прожарювання в ОЦДТ. 

2.Облаштувати установку для пресування пластикових вiдходiв пакувальних матерiалiв. 

3.Встановити прес-фiльтр для вiдмивання пасти ГДТ пiсля стадiї вiдбiлювання в ВДТ. 

4.Розробити проект встановлення прес-фiльтру та вихрової сушарки у 1009 вiддiленнi ВДТ. 

5.Розробити проект встановлення нової фасувальної машини в ВДТ-1. 

6.Закiнчити реконструкцiю вузла подачi КСl при виробництвi NPK 10:26:26 у ЦСМД, I черга 

(перехiдний проєкт). 

7.Нове будiвництво паливо заправного пункту для власного користування об'ємом 50 м3 на 

територiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

     На 2021 рiк, беручи до уваги ситуацiю на ринках реалiзацiї основних видiв готової продукцiї, 

цiн на сировину та енергоносiї, пiдприємством  сформований бюджет виробництва, яким 

заплановано випуск товарної продукцiї у дiючих цiнах на суму 2109,6 млн. грн. Протягом року  

планується виробити: 

- двоокису титану   - 42 600 т 

- мiнеральних добрив - 315 267 т. 

     Випуск двоокису титану заплановано в широкому марочному асортиментi: SumTitan (R-204; 

R-2041; R-206; R-2061; R-2071; R-208).  

     З метою задоволення потреб споживачiв в мiнеральних добривах з рiзним спiввiдношенням 

поживних речовин з сiчня поточного року пiдприємству вдалося завантажити потужностi обох 

цехiв з виробництва мiнеральних добрив (цех гранульованого суперфосфату та цех складних 



мiнеральних добрив), а також цех з виробництва екстракцiйної фосфорної кислоти.  

     В 2021 роцi пiдприємство планує виробити такi марки добрив (марки; обсяг виробництва в 

2021 роцi, т; питома вага окремих марок в загальному обсязi виробництва добрив на 

пiдприємствi, %): 

NPK (10*26*26); 20000; 6,3    

NPK (15*15*15); 77000; 24,4   

NPK (8*19*29); 23000; 7,3      

NPK (4*20*20); 4000; 1,3      

NP   (18*20); 41317; 13,1           

NP   (12*24); 72058; 22,9           

Сульфат амонiю: 77892; 24,7. 

     У порiвняннi з минулим роком заплановано збiльшити обсяги виробництва мiнеральних 

добрив  на 17,1% 

     Збiльшення виробництва основних видiв продукцiї, питома вага яких в структурi товарної 

продукцiї складає близько 75,4%, сприяє пiдвищенню  завантаженостi цехiв сiрчанокислотного 

виробництва. У порiвняннi з 2020 роком планується виробити сiрчаної кислоти на 16,5% бiльше. 

Одночасно з задоволенням власних потреб завдяки прийнятим спецiальним заходам стосовно 

iмпорту сiрчаної кислоти на вiтчизняний ринок у виглядi квотування iмпорту, пiдприємство 

планує виробити та вiдвантажити стороннiм споживачам сiрчану кислоту в обсязi 92,0 тис. т. на 

суму 270 млн. грн. 

     З метою технiчного розвитку пiдприємства та повного виконання прийнятої виробничої 

програми  на ПАТ "СУМИХIМПРОМ" розроблена та впроваджується масштабна "Iнвестицiйна 

програма технiчного розвитку". Виконання цiєї програми надасть можливiсть здiйснювати 

модернiзацiю та реконструкцiю виробництв, впроваджувати новi технологiї, покращити якiсть 

продукцiї. Так, в 2021 роцi (за наявностi фiнансових ресурсiв) на технiчний розвиток 

виробництва планується спрямувати 96 млн. грн., також з метою пiдтримки в працездатному 

станi будiвель, споруд та обладнання передбачено фiнансування в сумi 118 млн. грн. 

     Виконання прийнятої виробничої програми дозволить ПАТ "СУМИХIМПРОМ" збiльшити 

надходження податкiв до бюджетiв усiх рiвнiв, своєчасно виплачувати заробiтну плату, зберегти 

квалiфiкований кадровий потенцiал та пiдтримувати в працездатному станi об'єкти соцiальної 

iнфраструктури, що утримуються на балансi пiдприємства. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

     Вiдповiдно до Iнвестицiйної програми технiчного розвитку ПАТ "СУМИХIМПРОМ" на 

пiдприємствi систематично проводиться робота з розробки та впровадження у виробництво 

нових видiв продукцiї, технологiй виробництва, сучасного технологiчного обладнання. 

Проведення науково-дослiдних робiт реалiзується як силами спецiалiстiв пiдприємства, так i з 

залученням фахiвцiв стороннiх спецiалiзованих установ.  

     Впродовж року проводились лабораторнi дослiдження: з вiдпрацювання технологiї 

виробництва нових видiв продукцiї (складних мiнеральних добрив з рiзним вмiстом поживних 

речовин); з вiдпрацювання технологiчних процесiв фiльтрацiї суспензiї ГДТ i сушки пасти у 

виробництвi двоокису титану та iншi.  

     Загальна сума витрат на проведення вищевказаних робiт у 2020 роцi становить 4 173 тис. грн. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 



довільній формі 

     Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Керуючий 
санацiєю 

На виконання ухвали господарського 
суду Сумської областi вiд 30.10.12 по 

справi №5021/2509/2011 та вимог 

Закону України "Про вiдновлення 
платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом", припинено 

повноваження органiв управлiння ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ": Вищого органу 

управлiння - Загальних зборiв 

акцiонерiв; Наглядової ради; 
Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.  

Ухвалою господарського суду Сумської 

областi вiд 30.10.2012 року по справi 
№5021/2509/2011 введено процедуру 

санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

строком на 12 мiсяцiв. Керуючим 
санацiєю боржника призначено голову 

Правлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

Лазаковича Iгоря Васильовича. 
Розпорядником майна боржника 

призначено арбiтражного керуючого 

Марченка Р.В. на строк здiйснення 
процедури санацiї. 

    Ухвалою господарського суду 
Сумської областi вiд 11.06.13 по справi 

№5021/2509/2011 клопотання 

розпорядника майна, керуючого 
санацiєю та голови комiтету кредиторiв 

про продовження строку пiдготовки 

плану санацiї задоволено - продовжено 
строк пiдготовки плану санацiї 

боржника ПАТ "СУМИХIМПРОМ" на 

6 мiсяцiв.  
     Ухвалою господарського суду 

Сумської областi вiд 08.04.2014 по 

справi №5021/2509/2011 продовжено 
процедуру санацiї боржника ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" строком на 6 

мiсяцiв.  
     Ухвалою господарського суду 

Сумської областi вiд 15.12.2014 по 

справi №5021/2509/2011 продовжено 
процедуру санацiї боржника ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" строком на 6 

мiсяцiв. 
     Ухвалою господарського суду 

Сумської областi вiд 08.12.2015 по 

Лазакович Iгор Васильович 



справi №5021/2509/2011 продовжено 

строк процедури санацiї ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ" на 6 мiсяцiв до 

08.06.2016. 

    Ухвалою господарського суду 
Сумської областi вiд 01.02.2017 по 

справi №5021/2509/2011 продовжено 

строк процедури санацiї ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ" на 6 мiсяцiв до 

31.07.2017. 
Ухвалою господарського суду Сумської 

областi вiд 05.10.2017 по справi 

№5021/2509/2011 клопотання №б/н вiд 
25.07.2017 ТОВ "КУА "Промисловi 

iнвестицiї" про припинення 

повноважень керуючого санацiєю 
Лазаковича I.В., розпорядника майна 

Марченка Р.В., перехiд до загальної 

процедури санацiї без урахування 
особливостей провадження санацiї 

боржника його керiвником вiдповiдно 

до ст. 53 Закону України "Про 
вiдновлення платоспроможностi 

боржника або визнання його 

банкрутом", призначення керуючим 
санацiєю арбiтражного керуючого 

Нiкiтiна Д.В. задоволено; продовжено 

строк процедури санацiї у справi 
№5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" на шiсть мiсяцiв до 

04.04.2018. 
     Ухвалою господарського суду 

Сумської областi вiд 05.10.2017 по 

справi №5021/2509/2011 припинено 
повноваження керуючого санацiєю 

Лазаковича Iгоря Васильовича; 

призначено керуючим санацiєю у 
справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

арбiтражного керуючого Нiкiтiна 
Дмитра Васильовича. Постановою 

Касацiйного господарського суду у 

складi Верховного суду вiд 25.04.2018 
по справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

скасовано ухвалу господарського суду 
Сумської областi вiд 05.10.2017 в 

частинi припинення повноважень 

керуючого санацiєю Лазаковича I.В., 
розпорядника майна Марченка Р.В., 

переходу до загальної процедури 

санацiї без урахування особливостей 
провадження санацiї боржника його 

керiвником вiдповiдно до ст. 53 Закону 

України "Про вiдновлення 



платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом" та 
призначення керуючим санацiєю 

арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В., 

та постановлено керуючому санацiєю 
Лазаковичу I.В. та розпоряднику майна 

боржника Марченку Р.В. виконувати 

свої повноваження у справi № 
5021/2509/2011 до вирiшення питання 

щодо необхiдностi призначення 
керуючого санацiєю в установленому 

законом порядку. 

     Ухвалою господарського суду 
Сумської областi вiд 22.05.2019 по 

справi №5021/2509/2011 продовжено 

повноваження керуючого санацiєю 
ПАТ "СУМИХIМПРОМ" керiвника 

боржника Лазаковича I.В. Строк 

процедури санацiї у справi 
№5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" продовжено на 

шiсть мiсяцiв до 22.11.2019. 
     Ухвалою господарського суду 

Сумської областi вiд 08.09.2020 по 

справi №5021/2509/2011 клопотання 
№85-4194 вiд 21.11.2019 керуючого 

санацiєю про продовження строку 

процедури санацiї задоволено; 
продовжено строк процедури санацiї 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ" у справi 

№5021/2509/2011 на шiсть мiсяцiв до 
08.03.2021. 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Керуючий санацiєю Лазакович Iгор Васильович 1961 Вища 42 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 

05766356, ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ" - голова 

Правлiння 

08.09.2020, до 

моменту 
винесення 

ухвали 

господарськи
м судом 

Сумської 

областi про 
припинення 

повноважень 

Опис: 
     Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.09.2020 по справi №5021/2509/2011 клопотання №85-4194 вiд 21.11.2019 керуючого 
санацiєю про продовження строку процедури санацiї задоволено; продовжено строк процедури санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" у справi 

№5021/2509/2011 на шiсть мiсяцiв до 08.03.2021. 

     Повноваження та обов'язки керуючого санацiєю визначенi ст.17 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання 
його банкрутом" ( в редакцiї вiд 04.11.2012). 

     Керуючий санацiєю має право:  

розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом;  
укладати вiд iменi боржника мирову угоду, цивiльно-правовi, трудовi та iншi угоди;  

подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недiйсними.  

     Керуючий санацiєю зобов'язаний:  
прийняти в господарське вiдання майно боржника та органiзувати проведення його iнвентаризацiї;  

вiдкрити спецiальний рахунок для проведення санацiї та розрахункiв з кредиторами;  
розробити та подати для схвалення зборами кредиторiв план санацiї боржника;  

органiзувати ведення бухгалтерського i статистичного облiку та фiнансової звiтностi;  

здiйснювати заходи щодо стягнення дебiторської заборгованостi перед боржником; вiд iменi боржника заявляти позови про стягнення 
заборгованостi з дебiторiв боржника, а також з осiб, якi несуть з боржником вiдповiдно до закону або договору субсидiарну (додаткову) чи  

солiдарну вiдповiдальнiсть;  

розглядати вимоги кредиторiв щодо зобов'язань боржника, якi виникли пiсля порушення справи про банкрутство в процедурi розпорядження 
майном боржника та санацiї;  

заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторiв, зазначених в абзацi сьомому цiєї частини;  



звiтувати перед комiтетом кредиторiв щодо послiдовної реалiзацiї плану санацiї;  

повiдомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом вiдповiдної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє 
призначення, затвердження мирової угоди, закiнчення виконання плану санацiї, звiльнення вiд обов'язкiв;  

забезпечувати визначення початкової вартостi майна шляхом проведення незалежної оцiнки в разi вiдчуження майна у процедурi санацiї;  

здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом.  
      Щодо строку на який набуто повноважень: до моменту винесення ухвали господарським судом Сумської областi про припинення повноважень. 

Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перелiк посад, якi займав протягом останнiх п'яти рокiв: 

02.11.2012 - 05.10.2017 - керуючий санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ".  
05.10.2017 - припинено повноваження керуючого санацiєю у справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" ухвалою 

господарського суду Сумської областi вiд 05.10.2017 по справi №5021/2509/2011.  

25.04.2018 - по теперiшнiй час - керуючий санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ".  
     Загальний стаж роботи - 42р. 
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Головний бухгалтер 
Тараненко Вiктор 

Михайлович 
1958 Вища 45 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 

05766356, ВАТ 

"Сумихiмпром" - заступник 
головного бухгалтера 

21.11.2002, не 

визначено 

Опис: 
Призначений на посаду головного бухгалтера наказом по пiдприємству №805 вiд 21.11.2002.  
Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

01.09.2008 - по теперiшнiй час - головний бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку та державної звiтностi ПАТ "СУМИХIМПРОМ". Винагороду 

(заробiтну плату) отримує згiдно iз штатним розписом. Iншу винагороду в натуральнiй формi не отримував. 
       Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. 

       Вiповiдно до Положення про вiддiл бухгалтерського облiку та державної звiтностi ПАТ "СУМИХIМПРОМ", головний бухгалтер зобов'язаний:  

1.Формувати вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України облiкову полiтику, виходячи зi структури та особливостей дiяльностi ПАТ. 
2.Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку (далi - БО) господарсько - фiнансової дiяльностi ПАТ та контроль рацiонального та ефективного 

використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, контроль збереження власностi ПАТ. 

3.Забезпечувати новi пiдходи в органiзацiї БО i звiтностi, методiв оцiнки статей балансу. 
4.Забезпечення ведення БО з дотриманням єдиних методологiчних задач, установлених законодавством України. 

5.Здiйснювати контроль  дотримання порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках БО всiх господарських операцiй. 

6.Забезпечувати повний облiк грошових коштiв, ТМЦ, основних засобiв, iнших необоротних активiв, що надходять, а також своєчасне 
вiдображення в БО операцiй по їх руху. 

7.Забезпечувати достовiрний облiк витрат на виробництво, витрат по капiтальним iнвестицiям. 

8.Органiзовувати облiк готової продукцiї  та її реалiзацiї, облiк результатiв господарсько - фiнансової дiяльностi. 
9.Забезпечувати складання економiчно обгрунтованих фактичних  бюджетiв собiвартостi виготовленої продукцiї, послуг.  

10.Забезпечувати повне та правильне нарахування податкiв, зборiв до бюджету, нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне 

соцiальне страхування. 
11.Забезпечувати складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, а також надання її у 

встановленi строки вiдповiдним органам. 



12. Забезпечувати перевiрку стану БО у фiлiях та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлах ПАТ 

13. Приймати участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько - фiнансової дiяльностi ПАТ за даними БО i звiтностi з метою виявлення 
внутрiшньогосподарських резервiв i усунення втрат нерацiонального використання ресурсiв. 

14. Приймати участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв  ПАТ. 

15. Забезпечувати збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх до архiву та iн. 
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Голова Наглядової 

ради, представник 
акцiонера 

Холоднова Iрина Петрiвна 1973 Вища 0 
Iнформацiю не надано, 

Iнформацiю не надано. 

28.10.2016, не 

визначено 

Опис: 
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумихiмпром" вiд 05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" 
заступника начальника вiддiлу Фонду державного майна України Холоднову I.П.; є представником акцiонера, юридичної особи - ФДМУ (м. Київ, 

вул. Генерала Алмазова, 18/9). 

      Протоколом №1/2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" вiд 28.10.2016 обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" 
заступника начальника вiддiлу корпоративних вiдносин Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними  

пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України Холоднову I.П. 

      Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано. Iнформацiю про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, загальний стаж роботи не 

надано. 

Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "СУМИХIМПРОМ", Голова Наглядової ради: 
- органiзовує роботу Наглядової ради; 

- скликає та проводить засiдання Наглядової ради; 

- представляє Наглядову раду на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Пралiння Товариства; 
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; 

- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 
- повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; 

- здiйснює iншi повноваження, предбаченi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, та дiючим в Українi 

законодавством. 
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

      До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi законодавством; 
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 



прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в Українi 

законодавством.  
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Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 
Божко Ганна Олександрiвна 1979 

Iнформацiю не 

надано. 
0 

Фонд державного майна 

України, 00032945,      

Головний спецiалiст 
Управлiння забезпечення 

дiяльностi господарських 

товариств та вiдновлення 
платоспроможностi 

Департаменту 

корпоративного управлiння 
ФДМУ. 

24.01.2020, 2 
роки з 

моменту 

обрання 
Загальними 

зборами 

Опис: 
     Наказом ФДМУ №115 вiд 24.01.2020 "Про замiну члена Наглядової ради ПАТ "СУМИХIМПРОМ" набуто повноважень члена Наглядової ради 
ПАТ "СУМИХIМПРОМ" представником акцiонера - юридичної особи ФДМУ - Божко Г.О. 

     Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена.  Акцiями ПАТ не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Iнформацiю щодо освiти та стажу роботи не надано. 
     Посади, якi обiймала Божко Г.О. протягом останнiх п'яти рокiв: 

з 11.04.2018 - головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпоративними правами держави та 

державними пiдприємствами ФДМУ; 
15.09.2014 - 03.11.2015 - головний спецiалiст Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi 

Департаменту корпоративного управлiння ФДМУ; 

     У разi тимчасової вiдсутностi або дострокового припинення повноважень голови Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради виконує 
його обов'язки та здiйснює його повноваження. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 
     До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 
випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 



- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в Українi 

законодавством.  
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Секретар Наглядової 

ради, представник 
акцiонера 

Єсипенко Людмила 

Миколаївна 
1982 Вища 0 

Iнформацiю не надано, 

Iнформацiю не надано. 

28.10.2016, не 

визначено 

Опис: 
      Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумихiмпром" вiд 05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" 
Єсипенко Л.М. 

      Протоколом №1/2016 засiдання Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" вiд 28.10.2016 обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ "Сумихiмпром" 

заступника начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави 
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України Єсипенко Л.М.; є 

представником акцiонера, юридичної особи - ФДМУ (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9). 

      Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано. Iнформацiю про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, загальний стаж роботи не 

надано. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а 
також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

    До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами 
Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi законодавством; 
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в Українi 

законодавством.  
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Член Наглядової ради, 
представник акцiонера 

Мартинюк Юрiй 
Володимирович 

1976 
Iнформацiю не 

надано. 
0 

ПАТ "Арселор Мiттал 
Кривий Рiг", 24432974, 

Директор зi спiвпрацi з 

органами влади ПАТ 
"АрселорМiттал Кривий Рiг" 

16.12.2019, 2 

роки з 

моменту 
обрання 

Загальними 

зборами 

Опис: 
Наказом ФДМУ "Про замiну членiв наглядової ради ПАТ "СУМИХIМПРОМ" №1331 вiд 16.12.2019 набуто повноважень члена Наглядової ради 



ПАТ "СУМИХIМПРОМ" представником акцiонера, юридичної особи - ФДМУ - Мартинюком Ю.В. 

Мартинюк Ю.В. - позаштатний радник Голови Фонду державного майна України. 
Посади, якi обiймав Мартинюк Ю.В. протягом останнiх п'яти рокiв: 

2014 - Голова Малинської районної державної адмiнiстрацiї Житомирської областi; 

2014 -2015 - начальник управлiння судової роботи НАК "Нафтогаз України"; 
2015 - 2018 - головний юрисконсульт ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"; 

2018 - 2019 - директор зi спiвпрацi з органами влади ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" 

     Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена.  Акцiями ПАТ не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Iнформацiю щодо загального стажу роботи не надано. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а 
також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

      До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами 
Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi законодавством; 
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в Українi 

законодавством.  
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Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Волкова-Кузiна Свiтлана 

Євгенiївна 
1963 Вища 31 

Фонд державного майна 
України, 00032945, Головний 

спецiалiст ФДМУ 

19.04.2019, не 

визначено 

Опис: 
     Наказом Фонду державного майна України №391 вiд 19.04.2019 "Про замiну членiв наглядової ради ПАТ "СУМИХIМПРОМ" набуто 

повноважень члена Наглядової ради ПАТ "СУМИХIМПРОМ" представником акцiонера, юридичної особи  - ФДМУ -  Волковою-Кузiною С.Є.   

      Волкова-Кузiна С.Є. - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння 
корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. 

       Акцiями ПАТ не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Щодо строку на який призначено, не вiдомо. 

Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Загальний стаж роботи - 31 рiк. 
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

     До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 



випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами 
Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi законодавством; 
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в Українi 

законодавством.  
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Член Ревiзiйної комiсiї Чала Ганна Iванiвна 1971 Вища 0 
Iнформацiю не надано., 

Iнформацiю не надано. 

05.08.2016, не 

визначено 

Опис: 
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумихiмпром" вiд 05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумихiмпром" 

головного спецiалiста ФДМУ Чалу Г.I. Є представником акцiонера товариства, юридичної особи - ФДМУ ( м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9). 

      Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю про iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не надано. Iнформацiю щодо загального стажу роботи не надано. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 
- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно - правових актiв, регулюючих фiнансово - господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 
- вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради пропозицiї щодо будь - яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi 

стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 

- контролює та перевiряє фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та його внутрiшнiх нормативних 
документiв; 

- здiйснює iншi повноваження, покладенi на неї Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

      Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 
- проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Правлiнням; 

- щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; 

- дiяти в межах повноважень, наданих Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та на пiдставi дiючого в 
Українi законодавства. 
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Член Ревiзiйної комiсiї 
Мережка Свiтлана 

Олександрiвна 
1974 Вища 0 

Iнформацiю не надано., 
Iнформацiю не надано. 

05.08.2016, не 
визначено 

Опис: 
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумихiмпром" вiд 05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумихiмпром" 

головного спецiалiста ФДМУ Мережку С.О. Є представником акцiонера товариства, юридичної особи - ФДМУ ( м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 
18/9). 



       Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю про 

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано. Iнформацiю щодо загального стажу роботи не надано. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 

- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно - правових актiв, регулюючих фiнансово - господарську дiяльнiсть 
Товариства; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 

- вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради пропозицiї щодо будь - яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi 
стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 

- контролює та перевiряє фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та його внутрiшнiх нормативних 
документiв; 

- здiйснює iншi повноваження, покладенi на неї Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 
- проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Правлiнням; 

- щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; 

- дiяти в межах повноважень, наданих Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та на пiдставi дiючого в 
Українi законодавства. 

 

10 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Горбуленко Валерiй 

Миколайович 
1972 Вища 0 

Iнформацiю не надано., 

Iнформацiю не надано. 

05.08.2016, не 

визначено 

Опис: 
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумихiмпром" вiд 05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Сумихiмпром" 

заступника начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Сумськiй областi 
Горбуленка В.М. Є представником акцiонера товариства, юридичної особи - ФДМУ (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9). 

       Винагорода за корпоративну дiяльнiсть Статутом не передбачена. Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю про 

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано. Iнформацiю щодо загального стажу роботи не надано. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 

- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно - правових актiв, регулюючих фiнансово - господарську дiяльнiсть 
Товариства; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 

- вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради пропозицiї щодо будь - яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi 
стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 

- контролює та перевiряє фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання вимог Статуту Товариства та його внутрiшнiх нормативних 

документiв; 
- здiйснює iншi повноваження, покладенi на неї Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 

- проводити перевiрку щорiчного звiту про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Правлiнням; 
- щорiчно готувати висновок за результатами фiнансового року; 

- дiяти в межах повноважень, наданих Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та на пiдставi дiючого в 



Українi законодавства. 

 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

     Функцiонування сучасного пiдприємства характеризується певною невизначенiстю та 

динамiчнiстю змiн соцiально-економiчного середовища. Ефективне протистояння пiдприємства 

цим змiнам можливе тiльки за умов здiйснення випереджувальних заходiв, спрямованих на 

збереження конкурентноздатностi та життєдiяльностi, тобто за умов свого постiйного розвитку. 

Характерною ознакою ефективностi пiдприємства є планування власної дiяльностi в 

короткостроковому та довгостроковому перiодах iз врахуванням усiх ризикiв i викликiв.  

     На сьогоднiшнiй день пiдприємство з причини вiдсутностi власних обiгових коштiв 

продовжує працювати за давальницькою схемою. В 2021 роцi планується виробити товарної 

продукцiї у дiючих цiнах на суму 1907,6 млн. грн., в тому числi двоокису титану на 1013,6 млн. 

грн. та  мiнеральних добрив на 458,0 млн. грн. Завдяки прийнятим спецiальним заходам щодо 

iмпорту  сiрчаної  кислоти на український ринок у виглядi квотування iмпорту, пiдприємство 

планує суттєво збiльшити обсяги реалiзацiї сiрчаної кислоти на вiтчизняний ринок. Так, 

планується реалiзувати сiрчаної кислоти в обсязi 84,4 тис. т на суму 238,4 млн. грн.  

      Для бiльш повного задоволення потреб споживачiв  у мiнеральних добривах з рiзним 

спiввiдношенням поживних речовин пiдприємством у 2020 роцi впроваджено у виробництво 

нову марку складних добрив NPS 18*20*14. Сьогоднi цей вид добрива, за рахунок наявностi у 

його складi сiрки, користується пiдвищеним попитом у сiльгосптоваровиробникiв, особливо в 

тих, якi займаються вирощуванням кукурудзи.  Тому, в 2021 роцi планується виробити 27 тис. т 

цього виду добрива. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
     Пiдприємство в своїй дiяльностi керується Статутом, затвердженим протоколом Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" №1-р вiд 11.04.2011 та Законом України "Про 

вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".  

      Метою дiяльностi ПАТ "СУМИХIМПРОМ" є одержання прибутку для досягнення 

економiчних та соцiальних результатiв в iнтересах працiвникiв Товариства, максимiзацiя їх 

добробуту шляхом систематичного здiйснення виробничо-господарської, iнвестицiйної, 

комерцiйної, фiнансової, посередницької, зовнiшньоекономiчної та iншої пiдприємницької 

дiяльностi i порядку та на умовах встановлених дiючим в Українi законодавством. 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ" займається виробництвом мiнеральних добрив, пiгментiв, сiрчаної 

кислоти  та iншої продукцiї неорганiчної хiмiї.  

      Функцiонування сучасного пiдприємства характеризується певною невизначенiстю та 

динамiчнiстю змiн соцiально-економiчного середовища. Ефективне протистояння пiдприємства 

цим змiнам можливе тiльки за умов здiйснення випереджувальних заходiв, спрямованих на 

збереження конкурентноздатностi та життєдiяльностi, тобто за умов свого постiйного розвитку. 

Характерною ознакою ефективностi пiдприємства є планування власної дiяльностi в 

короткостроковому та довгостроковому перiодах iз врахуванням усiх ризикiв i викликiв.  

      В 2020 роцi проведено наступнi заходи, спрямованi на технiчний розвиток пiдприємства:  

1. Проведено шiсть  дослiдно-промислових випробувань у виробництвi двоокису титану та 

мiнеральних добрив. 

2. Виконано заходи "Iнвестицiйної програми технiчного розвитку пiдприємства на 2020 рiк": 

- Придбано два гiдровiбросита та виконанi монтажнi роботи зi встановлення їх у вiддiленнi 

двоокису титану. Проведенi пуско-налагоджувальнi роботи та дослiдно-промисловi 

випробування, об'єкт введений в експлуатацiю. За звiтний перiод фiнансування склало 164,3 тис. 

грн. 

- Виконується реконструкцiя вузла подачi калiю хлористого при виробництвi складних 



мiнеральних добрив NPK 10:26:26 у Цеху складних мiнеральних добрив (ЦСМД) I черга. 

Будiвельно-монтажнi роботи виконанi на 80%. Планується закiнчити роботи у березнi 2021 

року. За звiтний перiод фiнансування склало 1 821,04 тис. грн. 

- Продовжуються монтажнi роботи з будiвництва нового бризкоуловлювача, який встановлений 

пiсля СБ у СКЦ-4. Планується закiнчити роботи у 2021 роцi. За звiтний перiод фiнансування 

склало 931,1 тис.грн. 

- Виготовлений кожухотрубчатий теплообмiнник для САО та виконанi монтажнi роботи зi 

встановлення його в СКЦ-4. Теплообмiнник введений в експлуатацiю. За звiтний перiод 

фiнансування склало 374,2 тис. грн. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
 Укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не 

вiдбувалося. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
     Не заповнюється так як укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом не вiдбувалося. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
     Не заповнюється так як укладення деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом не вiдбувалося. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
     Текст власного Кодексу корпоративного управлiння розмiщено на власному сайтi ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" за посиланням: 

http://sumykhimprom.com.ua/ua/aktsioneram/osnovni-vidomosti-pro-emitenta/ 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
       Товариство не застосовує iншi кодекси корпоративного управлiння (фондових бiрж, 

об'єднань юридичних осiб). 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 



цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

В своїй дiяльностi Емiтент не вiдхиляється вiд положень Принципiв (Кодексу) корпоративного 

управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ", затверджених Наказом №99 вiд 28.03.2018 керуючого 

санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не проводилися. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

не проводилися. 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

не проводилися. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 



Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

не проводилися. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

У 2020 роцi Загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" не 

проводилися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Холоднова Iрина 

Петрiвна 

 X Вiдповiдно до Статуту та Положення про 

Наглядову раду ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 

Голова Наглядової ради: 

- органiзовує роботу Наглядової ради; 

- скликає та проводить засiдання Наглядової 

ради; 

- представляє Наглядову раду на Загальних 

зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях 

Правлiння Товариства; 



- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує 

обрання голови та секретаря Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; 

- пiдписує документи вiд iменi Наглядової 

ради; 

- органiзує ведення протоколiв засiдань 

Наглядової ради; 

- повiдомляє iншi органи Товариства та 

адресатiв про рiшення та висновки 

Наглядової ради; 

- здiйснює iншi повноваження, предбаченi 

Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду Товариства, та дiючим в 

Українi законодавством. 

     До компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Статутом 

Товариства, Положення про Наглядову раду 

Товариства, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. 

      До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень 

голови i членiв Правлiння, затвердження 

умов контрактiв, якi укладатимуться з 

головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком 

випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до 



виключної компетенцiї Наглядової ради, 

згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в 

Українi законодавством.  

 

Божко Ганна 

Олександрiвна 

 X      У разi тимчасової вiдсутностi або 

дострокового припинення повноважень 

голови Наглядової ради, заступник голови 

Наглядової ради виконує його обов'язки та 

здiйснює його повноваження. 

     До компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Статутом 

Товариства, Положення про Наглядову раду 

Товариства, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. 

     До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень 

голови i членiв Правлiння, затвердження 

умов контрактiв, якi укладатимуться з 

головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком 

випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради, 

згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в 

Українi законодавством.  

 

Єсипенко  X      До компетенцiї Наглядової ради належить 



Людмила 

Миколаївна 

вирiшення питань, передбачених Статутом 

Товариства, Положення про Наглядову раду 

Товариства, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. 

    До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень 

голови i членiв Правлiння, затвердження 

умов контрактiв, якi укладатимуться з 

головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком 

випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради, 

згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в 

Українi законодавством.  

 

Мартинюк Юрiй 

Володимирович 

 X       До компетенцiї Наглядової ради 

належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом Товариства, Положення про 

Наглядову раду Товариства, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. 

      До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 



- пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень 

голови i членiв Правлiння, затвердження 

умов контрактiв, якi укладатимуться з 

головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком 

випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради, 

згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в 

Українi законодавством.  

 

Волкова - Кузiна 

Свiтлана 

Євгенiївна 

 X       До компетенцiї Наглядової ради 

належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом Товариства, Положення про 

Наглядову раду Товариства, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. 

     До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних 

зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень 

голови i членiв Правлiння, затвердження 

умов контрактiв, якi укладатимуться з 

головою та членами Правлiння, 



встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком 

випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартiсть майна, 

робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради, 

згiдно зi Статутом Товариства та дiючим в 

Українi законодавством.  

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

     У 2020 роцi засiдання Наглядової ради не проводилися. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
В складi Наглядової ради не 

створено комiтетiв. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

- 



рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

- 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

- 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) Не вiдомо 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 



Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Керуючий санацiєю 

Лазакович Iгор 

Васильович 

Щодо органiв управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ": на 

виконання ухвали господарського суду Сумської областi вiд 

30.10.12 по справi №5021/2509/2011 та вимог Закону України 

"Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання 

його банкрутом", припинено повноваження органiв управлiння 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ": Вищого органу управлiння - Загальних 

зборiв акцiонерiв; Наглядової ради; Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.  

    Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 

року по справi №5021/2509/2011 введено процедуру санацiї ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" строком на 12 мiсяцiв. Керуючим санацiєю 

боржника призначено голову Правлiння ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" Лазаковича Iгоря Васильовича. 

Розпорядником майна боржника призначено арбiтражного 

керуючого Марченка Р.В. на строк здiйснення процедури санацiї. 

    Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 05.10.2017 

по справi №5021/2509/2011 задоволено клопотання №б/н вiд 

25.07.2017 ТОВ "КУА "Промисловi iнвестицiї" та припинено 

повноваження керуючого санацiєю Лазаковича I.В., 

розпорядника майна Марченка Р.В., здiйснено перехiд до 

загальної процедури санацiї без урахування особливостей 

провадження санацiї боржника його керiвником вiдповiдно до ст. 

53 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi 

боржника або визнання його банкрутом", та призначено 

керуючим санацiєю арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В. 

    Постановою Касацiйного господарського суду у складi 

Верховного суду вiд 25.04.2018 по справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" скасовано ухвалу 

господарського суду Сумської областi вiд 05.10.2017 в частинi 

припинення повноважень керуючого санацiєю Лазаковича I.В., 

розпорядника майна Марченка Р.В., переходу до загальної 

процедури санацiї без урахування особливостей провадження 

санацiї боржника його керiвником вiдповiдно до ст. 53 Закону 

України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом" та призначення керуючим санацiєю 

арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В., та постановлено 

керуючому санацiєю Лазаковичу I.В. та розпоряднику майна 

боржника Марченку Р.В. виконувати свої повноваження у справi 

№  5021/2509/2011 до вирiшення питання щодо необхiдностi 

призначення керуючого санацiєю в установленому законом 

порядку. 

Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 22.05.2019 по 

справi №5021/2509/2011 продовжено повноваження керуючого 

санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" керiвника боржника 

Лазаковича I.В. Строк процедури санацiї у справi 

№5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

продовжено на шiсть мiсяцiв до 22.11.2019. 

     Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.09.2020 

по справi №5021/2509/2011 клопотання №85-4194 вiд 21.11.2019 

керуючого санацiєю про продовження строку процедури санацiї 



задоволено; продовжено строк процедури санацiї ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" у справi №5021/2509/2011 на шiсть мiсяцiв 

до 08.03.2021. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

- 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

- 

 

Примітки 
-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

     На пiдприємствi є затверджена органiзацiйна структура, розподiл повноважень визначений в 

положеннях про вiддiл, стандартах пiдприємства та посадових iнструкцiях працiвникiв. 

     Iснує група внутрiшнiх аудиторiв, яка здiйснює контроль впровадження та виконання 

розроблених на ПАТ стандартiв пiдприємства, якi описують всi необхiднi для функцiонування 

процеси та в яких визначена вiдповiдальнiсть посадових осiб ПАТ. 

Iнформацiйнi системи, що стосуються фiнансової звiтностi: бухгалтерський облiк ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ" ведеться за автоматизованою формою облiку з використанням системи 

програмного забезпечення - "1С: Пiдприємство". 

Облiковий процес полягає в послiдовнiй реєстрацiї всiх господарських операцiй в момент їх 

здiйснення в системi 1С, оформлення первинних документiв виконавцями всiх задiяних 

структурних пiдроздiлiв, визначених графiком документообiгу первинних документiв, та  їх 

проведення та реєстрацiю в бухгалтерському облiку.  

     Для вiдображення бухгалтерських записiв застосовується план рахункiв. Облiкова iнформацiя 

узагальнюється в облiкових регiстрах. 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ" обирає свою облiкову полiтику, застосовуючи конкретнi принципи, 

основи, домовленостi, правила та практику при складаннi фiнансової звiтностi за мiжнародними 

стандартами. 

      Завершальним етапом облiкового процесу є складання на пiдставi даних бухгалтерського 

облiку фiнансової та податкової звiтностi. 

 

       Управлiння ризиками 

       Процес оцiнки ризикiв ПАТ зазначений в стандартi пiдприємства СТП 31.10-2017 

"Визначення та оцiнка ризикiв (управлiння ризиками)". 

Ризики визначенi по основним бiзнес процесам, контроль та монiторинг здiйснюють керiвники 



вiдповiдних процесiв. По ризикам якi iдентифiкованi як суттєвi, розробленi та затвердженi 

заходи щодо зниження. 

       Управлiння ризиками є невiд'ємною частиною дiяльностi  ПАТ i спрямоване на досягнення 

його стратегiчних цiлей. Одним з найважливiших завдань  ПАТ є прогнозування, виявлення та 

оцiнювання ризикiв, якi можуть впливати на дiяльнiсть ПАТ у коротко- та довготривалiй 

перспективi та реалiзацiю його Стратегiї. Вiдповiдальнiсть за ризики та управлiння ними у ПАТ 

на сьогоднi розподiлена мiж усiма   службами, вiдбувається у робочому порядку i належить до 

сфери дiяльностi тих осiб, якi вiдповiдають за досягнення цiлей, пов'язаних з цими ризиками. 

Оцiнка ризикiв забезпечує стабiльну дiяльнiсть пiдприємства. 

        Одним з основних компонентiв ефективного управлiння ризиками є оцiнка впливу. 

Ключовим iнструментом оцiнки впливу та вiрогiдностi виникнення ризикiв є метод "мозгового 

штурму", який дозволяє виявляти ступiнь впливу ризикiв, здiйснювати вiдповiдне управлiння 

ними, класифiкувати наслiдки. 

       У 2018 роцi у  ПАТ почало систематично аналiзувати ризики, вдосконалювали процеси, 

необхiднi для попередження ризикiв та мiнiмiзацiї їх наслiдкiв.  

Система управлiння ризиками - надiйний iнструмент контролю досягнення поставлених перед  

ПАТ цiлей. Вона передбачає виявлення та попередження можливих ризикiв, мiнiмiзацiю 

наслiдкiв у разi їх виникнення, планування заходiв зi зменшення ризикiв, аналiз ефективностi 

реалiзованих заходiв, вироблення механiзмiв контролю. При цьому дуже важливим є 

максимальне охоплення всiх видiв ризикiв. 

Основнi цiлi системи управлiння ризиками ПАТ: 

- забезпечення сталого розвитку  ПАТ в рамках реалiзацiї Стратегiї  ПАТ; 

- збереження фiнансової надiйностi, пiдвищення ефективностi роботи  ПАТ, своєчасна адаптацiя  

ПАТ до змiн у внутрiшньому i зовнiшньому середовищi; 

- пiдвищення ефективностi стратегiчного планування з урахуванням та попередженням 

можливих ризикiв. 

       Принципи побудови i функцiонування системи управлiння ризиками: 

- Охоплення всiх видiв дiяльностi (запровадження системи управлiння ризиками у всi сфери 

дiяльностi ПАТ; 

- Збалансованiсть (об'єктивний баланс критерiїв при ухваленнi рiшень щодо способiв впливу на 

ризики: вибiр мiж ймовiрними втратами та можливостями, мiж витратами на управлiння 

ризиком та можливими втратами при реалiзацiї ризикiв); 

- Iнформованiсть (управлiння ризиками супроводжується наявнiстю актуальної та достовiрної 

iнформацiї); 

- Комплекснiсть (виявлення факторiв та об'єктiв ризикiв на основi всебiчного аналiзу всiх бiзнес-

процесiв, дотримання принципiв єдностi методологiчних пiдходiв до вирiшення задач з оцiнки 

та управлiння ризиками); 

- Безперервнiсть функцiонування (процес управлiння ризиками здiйснюється на постiйнiй 

основi); 

- Своєчаснiсть (виконання процедур управлiння ризиками у призначений для цього час). 

Методи управлiння ризиками: 

В умовах впливу рiзноманiтних зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ризикiв використовуються 

рiзнi способи їх зниження. Можливе виникнення ризикiв необхiдно постiйно контролювати та 

докладати максимум зусиль для їх нейтралiзацiї.  

Для цього застосовуються методи управлiння ризиками. Кожен з методiв пропонує конкретнi 

шляхи вирiшення для "ризикових" ситуацiй. 

     Метод ухиляння (уникнення) вiд ризикiв: 

- вiдмова вiд крокiв, реалiзацiя яких може призвести до появи негативних наслiдкiв, серед них 

вiдмова вiд ненадiйних партнерiв, ризикованих проектiв, господарських ризикiв, звiльнення 

некомпетентних працiвникiв та iн.; 

Метод зниження (скорочення) ризикiв: 



- розробка заходiв з контролю та зниження негативних наслiдкiв ризикiв, серед них 

диференцiацiя, дублювання важливих об'єктiв, що пiдлягають ризику та iн.; 

     Метод передачi ризикiв: 

- передача вiдповiдальностi за ризик на iншi суб'єкти, зокрема страхування, аутсорсинг та iн.; 

     Метод прийняття ризикiв на себе: 

- готовнiсть покрити можливi збитки власним коштом;  

     Метод локалiзацiї ризикiв: 

- використовується тодi, коли вдається чiтко й конкретно виявити джерела ризику. 

      Процес управлiння ризиками 

Управлiння ризиками не може бути сукупнiстю миттєвих дiй. Це цiлий комплекс спрямованих 

заходiв, який передбачає кiлька процедур: 

- iдентифiкацiя ризикiв, тобто процес виявлення ризикiв на всiх рiвнях управлiння, 

розпiзнавання джерел ризикiв, їх причин та можливих наслiдкiв; 

- проводиться регулярно з залученням якомога бiльшої кiлькостi учасникiв; 

- якiсна та кiлькiсна оцiнка ризикiв - визначення рiвня ризикiв; 

- управлiння ризиками - системний процес розроблення, впровадження та перегляду методiв 

iдентифiкацiї, оцiнки ризикiв, реагування на ризики, зниження їх негативного впливу; 

Монiторинг i контроль ризикiв - процес спостереження за ризиками, зокрема за їх рiвнем, оцiнка 

ефективностi дiй з мiнiмiзацiї ризикiв. 

Монiторинг та аналiз процесу управлiння ризиками 

Монiторинг та аналiз процесу управлiння ризиками розглядається керiвництвом ПАТ щорiчно 

та зазначається в Аналiзi функцiонування системи управлiння якiстю з боку вищого 

керiвництва. 

      Комунiкацiю i консультування на всiх етапах управлiння ризиками здiйснює вiддiл 

сертифiкацiї та стандартизацiї ПАТ. 

  

 

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?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови ні так ні ні 



та членів виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) - 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так ні так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Керуючий санацiєю ПАТ "СУМИХIМПРОМ" 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 



За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) - 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Держава Україна в особi керуючого 

рахунком Фонду державного майна 

України 

00032945 99,995248 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 738 747 866 36 720      Вiдповiдно до Закону України 

"Про депозитарну систему 

України", цiннi папери власникiв, 

якi не уклали вiд власного iменi 

договiр з депозитарною установою 

про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах, та не здiйснили 

переказ прав на цiннi папери на цей 

рахунок, не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi на загальних зборах, 

але надають право на участь в 

загальних зборах. 

12.10.2014 



Вказане обмеження дiє з 12.10.2014 

року - з моменту набрання чинностi 

вказаною нормою Закону. 

Загальна кiлькiсть акцiй: 1 738 747 

866 штук. 

      Кiлькiсть акцiй з цим 

обмеженням може постiйно 

змiнюватись в залежностi вiд 

укладання власниками цiнних 

паперiв прямих договорiв з 

депозитарними установами. 

Крiм того, депозитарними 

установами не завжди надаються до 

зведеного реєстру власникiв 

розгорнутi данi за власниками i, як 

наслiдок, не можливо визначити, чи 

є цiннi папери цих власникiв 

обмеженими при голосуваннi, чи нi. 

        Таким чином, кiлькiсть акцiй з 

обмеженнями можна визначити 

лише приблизно за даними 

останнього наявного зведеного 

реєстру власникiв цiнних паперiв 

Товариства, як рiзницю мiж 

загальною кiлькiстю акцiй та 

сумарною кiлькiстю голосуючих (не 

обмежених) i викуплених 

Товариством власних (не належать 

акцiонерам) акцiй. За станом на 

31.12.2020 вона становила 36 720 

штук. 

 

Опис - 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
      Посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради Товариства, голова та 

члени Правлiння (колегiального виконавчого органу) Товариства, голова та члени Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, керуючий санацiєю. 

       Голова та члени Наглядової ради Товариства призначаються та звiльняються за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Порядок призначення та звiльнення регламентується 

Статутом Товариства (дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.) та Положенням про Наглядову раду 

Товариства (дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.). 

      Голова та члени Правлiння Товариства призначаються та звiльняються за рiшенням 

Наглядової ради Товариства. Порядок призначення та звiльнення регламентується Статутом 

Товариства (дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.), Положенням про Наглядову раду Товариства 

(дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.) та Положенням про Правлiння Товариства (дiюча редакцiя вiд 

11.04.2011р.). 

      Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства призначаються та звiльняються за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Порядок призначення та звiльнення регламентується 

Статутом Товариства (дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.) та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства (дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.). 



      Керуючий санацiєю призначається та звiльняється за рiшенням суду. Документ, яким 

регламентовано порядок призначення та звiльнення - Закон України "Про вiдновлення 

платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом". 

     Товариство не виплачує будь - якi винагороди чи компенсацiї посадовим особам у разi їх 

звiльнення. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
     Повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства визначенi Статутом Товариства 

(дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.) та Положенням про Наглядову раду Товариства (дiюча 

редакцiя вiд 11.04.2011р.). 

     Повноваження голови та членiв Правлiння ради Товариства визначенi Статутом Товариства 

(дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.), Положенням про Правлiння Товариства (дiюча редакцiя вiд 

11.04.2011р.), та внутрiшнiми наказами про розподiл обов'язкiв. 

     Повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi Статутом Товариства 

(дiюча редакцiя вiд 11.04.2011р.) та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства (дiюча 

редакцiя вiд 11.04.2011р.). 

     Повноваження керуючого санацiєю визначенi Законом України "Про вiдновлення 

платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" в редакцiї станом на 30.10.2012. 

     Вiдповiдно до Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 

затверджених  Протоколом засiдання  Загальних зборiв акцiонерiв №1-р вiд 11 квiтня  2011р., 

Голова Наглядової ради: 

- органiзовує роботу Наглядової ради; 

- скликає та проводить засiдання Наглядової ради; 

- представляє Наглядову раду на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Пралiння 

Товариства; 

- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

- пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради; 

- органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 

- повiдомляє iншi органи Товариства та адресатiв про рiшення та висновки Наглядової ради; 

- здiйснює iншi повноваження, предбаченi Статутом Товариства, Положенням про Наглядову 

раду Товариства, та дiючим в Українi законодавством. 

       У разi тимчасової вiдсутностi або дострокового припинення повноважень голови Наглядової 

ради, заступник голови Наглядової ради виконує його обов'язки та здiйснює його повноваження. 

      До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом 

Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. 

      До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства; 

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами 

позачергових Загальних зборiв; 

- обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння, затвердження умов контрактiв, 

якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за вийнятком випадкiв, встановлених дiючим в Українi 

законодавством; 

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 



прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або 

послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, згiдно зi 

Статутом Товариства та дiючим в Українi законодавством. 

      Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань: 

- контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно - правових актiв, 

регулюючих фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам; 

- вносить на Загальнi збори або засiдання Наглядової ради пропозицiї щодо будь - яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Товариства; 

- контролює та перевiряє фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства, дотримання вимог 

Статуту Товариства та його внутрiшнiх нормативних документiв; 

- здiйснює iншi повноваження, покладенi на неї Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ", затвердженими  Протоколом засiдання  Загальних зборiв акцiонерiв 

№1-р вiд 11 квiтня 2011р. 

      Правлiння Товариства: 

1)здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; 

2) колегiально вирiшує питання щодо фiнансово - господарської та виробничої дiяльностi 

Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства; 

3) готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядовiй радi; 

4) попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв  акцiонерiв, 

готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; 

5) розглядає питання зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 

6) розробляє пропозицiї з питань створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй та представництв Товариства; 

7) органiзовує роботу проектiв статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства, проектiв положень 

про його фiлiї та представництва, а також проектiв iнших внутрiшнiх нормативних актiв 

Товариства; 

8) здiйснює контроль за дотриманням статутiв та положень дочiрнiх та корпоративних 

пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 

9) розробляє пропозицiї щодо умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Товариства; 

10) створює та визначає склад i регламент роботи постiйно дiючих дорадчих органiв з 

залученням представникiв дочiрнiх пiдприємств iнших установ та органiзацiй. Залучає експертiв 

для вирiшення питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 

11) приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, за винятком питань, 

вiднесених вiдповiдно до чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх положень 

Товариства чи рiшень Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. 

     Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 

протоколiв засiдань. 

     Голова правлiння має наступнi повноваження: 

1)самостiйно приймає рiшення з питань дiяльностi Товариства, за винятком питань, вiднесених 

вiдповiдно до дiючого в Українi законодавства, Статуту Товариства, внутрiшнiх положень 

Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради до компетенцiї iнших 

органiв управлiння Товариства; 

2) без довiреностi представляє Товариство у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями, органами державної влади та мiсцевого 



самоврядування, в судах України та iнших держав, веде переговори вiд iменi Товариства; 

3) розпоряджається коштами створених фондiв Товариства на пiдставi рiшень Загальних зборiв 

акцiонерiв, Статуту Товариства та вiдповiдних внутрiшнiх документiв Товариства; 

4)органiзовує розробку та виконання основних напрямкiв та планiв дiяльностi Товариства, 

фiнансових планiв Товариства, пiдготовку звiтiв про їх виконання, пропозицiй про порядок 

розподiлу прибуткiв та покриття витрат Товариства; 

5)здiйснює iншi повноваження, наданi йому Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв, Наглядової ради та внутрiшнiми документами Товариства. 

     Повноваження керуючого санацiєю визначенi Законом України "Про вiдновлення 

платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" в редакцiї станом на 30.10.2012. 

      Керуючий санацiєю має право: 

- розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених цим законом; 

- укладати вiд iменi боржника мирову угоду, цивiльно - правовi, трудовi та iншi угоди; 

- подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недiйсними. 

     З дня винесення ухвали про санацiю припиняються повноваження органiв управлiння 

боржника - юридичної особи, повноваження органiв управлiння передаються керуючому 

санацiєю. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
     ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО 

IНФОРМАЦIЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СУМИХIМПРОМ" за 2020 рiк 

     УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СУМИХIМПРОМ", НКЦПФР 

     Iнформацiя про предмет завдання   

     Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у 

пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СУМИХIМПРОМ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 05766356, 

мiсцезнаходження: 40003, Сумська обл., мiсто Суми, вулиця Харкiвська, п/в 12, далi - 

Товариство) за 2020 рiк, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). 

     Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне 

управлiння Товариства за 2020 рiк.  

     Предметом перевiрки щодо надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у 

звiтi про корпоративне управлiння, є документи та вiдомостi, якi розкривають або 

пiдтверджують iнформацiю: наявнiсть систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

повноваження посадових осiб емiтента.  

     Застосовнi критерiї  

1. Вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-

IV, зокрема, визначенi ст.40-1:  

     Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити: 

     1) посилання на: 

     а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

     б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 



кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; 

     в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

     Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" 

або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. 

Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю 

про практику корпоративного управлiння; 

     2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного 

в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин 

кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. 

Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини 

таких дiй; 

     3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 

     4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень; 

     5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

     6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

     7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

     8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

     9) повноваження посадових осiб емiтента. 

2. Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014р. № 

955. 

3. Закон України "Про акцiонернi товариства".  

     Властивi обмеження  

     Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується 

майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через 

змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.  

     Конкретна мета 

     Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва у 

складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку 

вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей. 

     Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

     Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння за 2020 рiк, складеного 

вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення 

розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

     Вiдносна вiдповiдальнiсть незалежного аудитора 

     Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 

звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного за 2020 рiк вiдповiдно вимог статтi 

40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. 

     Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 

завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є 

аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас 

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i 

прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри 



користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного 

управлiння за вiдповiдними критерiями. 

     Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй 

для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета 

завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на 

оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.  

     Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали 

розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до 

завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та 

визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту 

персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.  

     На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення 

iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики 

та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого 

викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких 

iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi 

процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної 

ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання. 

     Застосовнi вимоги контролю якостi 

     Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та 

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану 

полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 

вимог чинного законодавства. 

     Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 

     Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки. 

     Опис виконаної роботи аудитора 

     Виконана незалежним аудитором робота включала оцiнку прийнятностi застосовних 

критерiїв.  

     Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та 

пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей 

керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом 

спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї 

отриманої аудиторами iз рiзних джерел. 

     В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел: 

- статут Товариства; 

- реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2020 року; 

- вiдповiдi на запити аудитора; 

- письмовi запевнення вiд Товариства; 

- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua; 

- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань 

usr.minjust.gov.ua; 

- сторiнка ПАТ "СУМИХIМПРОМ" в мережi Iнтернет: http://sumykhimprom.com.ua 

     Завдання передбачає виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, 

наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 



складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства.  

 

     Висновок незалежного аудитора 

     На нашу думку iнформацiя, яка зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства, не 

мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 

застосовних критерiїв статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року 

№514-VI та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 

22.07.2014р. № 955. 

     1. Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного 

управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про 

корпоративне управлiння. 

     2. На дату складання цього звiту: 

а) Затверджений власний Кодекс корпоративного управлiння Товариства, розмiщений в 

публiчному доступi на сайтi Товариства; 

б) Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, Товариство не застосовувало; 

в) Товариство не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним 

законодавством України вимоги. 

Товариство не вiдхилялось вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 

     3. У зв'язку iз введенням у 2011 роцi процедури санацiї у справi про банкрутство, загальнi 

збори акцiонерiв не проводились.  

     4. Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства. На 

виконання ухвали господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 по справi 

№5021/2509/2011 та вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або 

визнання його банкрутом", припинено повноваження органiв управлiння ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ", зокрема, Вищого органу управлiння - Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї. 

     5. Товариство формалiзувало дiючу системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками 

Товариства, вiдповiдно ми не можемо висловити думку про основнi характеристики систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.  

     6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

Товариства, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 

31.12.2020 року. 

     7. Iнформацiя про вiдсутнiсть будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв 

(учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним у 

звiтi. 

     8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента вiдповiдає Закону України 

"Про акцiонернi товариства", статуту Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, 

Положенням про Правлiння Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ". 

     9. Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi 

статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Правлiння 

Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. На нашу думку, повноваження 

посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi 

товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та 

забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх 

функцiй. 

     Пояснювальний параграф 



     Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 

1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, ми не висловлюємо нашу думку 

щодо iнформацiї, зазначеної в цих пунктах.  

     Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

     Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП".  

     Включена до роздiлiв суб'єктiв аудиторської  дiяльностi та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi та пiдприємств, що 

становлять суспiльний iнтерес за номером 3616.  

Мiсцезнаходження та юридична адреса: мiсто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офiс 18, тел. 

+380(44) 507 25 54. 

     Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, 

є Михайлова Олена (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

101854) 

Дата складання звiту  "26" квiтня 2021 року 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

ПАТ "СУМИХIМПРОМ" не являється фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Держава Україна в особi Фонду 
державного майна України 

00032945 01133, Київська обл., 
- р-н, м. Київ, вул. 

Генерала Алмазова, 

18/9 

1 738 665 246 99,995248 1 738 665 246 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 1 738 665 246 99,995248 1 738 665 246 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi 

бездокументарнi iменнi 

1 738 747 866 0,25      Права та обов'язки акцiонерiв ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ". Вiдповiдно до дiючого в Українi 

законодавства та Статуту ПАТ "СУМИХIМПРОМ", 
акцiонер має право: 

- Приймати участь в управлiннi Товариством особисто 

або через свого представника при проведеннi 

Загальних зборiв акцiонерiв; 

- Обирати i бути обраним до органiв управлiння та 

контролю Товариства вiдповiдно до Статуту i 

внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; 

- Призначати свого представника та уповноважувати 
його на здiйснення прав та обов'язкiв акцiонера 

Товариства вiдповiдно до виданої у встановленому 

порядку довiреностi (доручення). Представник 

акцiонера може бути постiйним або призначеним на 

певний час. Акцiонер має право у будь - який час 

вiдкликати чи замiнити свого представника на 

Загальних зборах акцiонерiв. 

- Вносити у встановленому порядку свої пропозицiї 
щодо порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

- Брати участь у розподiлi прибутку Товариства. 

- Вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв 

отримувати частину прибутку Товариства у виглядi 

дивiдендiв. 

- Придбавати акцiї Товариства додаткових випускiв 

вiдповiдно до дiючого в Українi законодавства та умов 
емiсiї. 

- Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства 

вiдповiдно до порядку, встановленого дiючим в 

Українi законодавством, Статутом, внутрiшнiми 

нормативними актами Товариства та рiшеннями 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

- Особисто або через свого представника в 

установленому порядку отримувати виписки з реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства в 

частинi, що стосується акцiонера, який звертається (вiд 

     Товариство не здiйснювало 

публiчної пропозицiї цiнних паперiв, 

не укладало договори з фондовими 
бiржами та не надавало згоду на 

включення до бiржового реєстру. 



iменi якого звертаються) з вiдповiдною заявою. 

- У разi лiквiдацiї Товариства отримати в 

установленому порядку частину майна або вартостi 

частини майна Товариства, пропорцiйну кiлькостi 

належних йому акцiй Товариства. 
- Володiти, користуватися та розпоряджатися цiнними 

паперами Товариства та їх похiдними, належними 

йому, будь - яким чином без обмежень. 

- Здiйснювати вiдчуження акцiй у порядку, 

встановленому дiючим в Українi законодавством та 

Статутом. 

Акцiонери, якi володiють вiдповiдно до Статуту у 

сукупностi бiльше, нiж 10% акцiй Товариства, мають 
право: 

- Вносити у встановленому порядку будь - якi 

пропозицiї щодо порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв, включення яких до порядку денного 

Загальних зборiв акцiонерiв є обов'язковим. 

- Вимагати вiд Наглядової ради Товариства скликання 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у будь - який 

час i з будь - якого приводу, що не суперечить дiючому 
в Українi законодавству та Статуту. Якщо протягом 10 

днiв з дати реєстрацiї письмового звернення таких 

акцiонерiв Наглядова рада Товариства не виконала 

зазначеної вимоги, акцiонери, якi володiють вiдповiдно 

до Статуту у сукупностi бiльше, нiж 10% акцiй, мають 

право самi скликати Загальнi збори акцiонерiв з 

дотриманням порядку скликання Загальних зборiв, 

встановленого Статутом, внутрiшнiми нормативними 
актами Товариства та дiючим в Українi 

законодавством. 

- Призначати своїх представникiв для контролю за 

реєстрацiєю акцiонерiв для участi у Загальних зборах 

акцiонерiв.  

- Вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї Товариства 

проведення перевiрки фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства. 
- Вимагати проведення в будь - який час аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства. 

- Акцiонери, якi вiдповiдно до Статуту сукупно є 

власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

Товариства, мають право вносити у встановленому 

порядку будь - якi пропозицiї щодо порядку денного 

Загальних зборiв акцiонерiв, включення яких до 



порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв є 

обов'язковим.  

Акцiонер Товариства зобов'язаний:  

- Дотримуватися Статуту та внутрiшнiх нормативних 

актiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв та iнших органiв управлiння Товариства. 

- У встановленому дiючим в Українi законодавством 

порядку невiдкладно iнформувати особу, яка здiйснює 

зберiгання акцiй Товариства та облiк прав власностi на 

них, про змiни власних даних. У разi ненадання таких 

вiдомостей товариство та зберiгач не несуть 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну акцiонеру 

внаслiдок цього. 
- Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi тi, що пов'язанi з майновою участю, а також 

робити вклади (оплачувати акцiї) у розмiрi, в порядку 

та засобами, передбаченими Статутом. 

- Акцiонери можуть мати також iншi права та 

виконувати iншi обов'язки, якi визначаються Статутом, 
внутрiшнiми нормативними актами Товариства та 

дiючим в Українi законодавством. 

 

Примітки: 

- 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.12.2010 1139/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000102172 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 1 738 747 

866 

434 686 966,

5 

100 

Опис 

      14.06.2011 вiдбулася замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (в зв'язку зi змiною назви пiдприємства з ВАТ на ПАТ).  Глобальний 

сертифiкат депоновано в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на 

включення до бiржового списку не надавалася. 

 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

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

31.05.2007 237/2/07 Державна 

комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA400001

3031 

відсотко

ві 

1 000 50 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

50 000 00

0 

25 07.06.201

0 

0 07.06.2

010 

Опис 

      Мета емiсiї серiї А: поповнення обiгових коштiв пiдприємства; виплата заробiтної плати та прирiвняних до неї платежiв; реконструкцiя цехiв 

з виробництва двоокису титану; реконструкцiя цеху гранульованого суперфосфату; реконструкцiя цеху складних мiнеральних добрив; 

реконструкцiя цеху екстракцiйної фосфорної кислоти. Спосiб розмiщення: вiдкритий. Торгiвля здiйснювалась на фондовiй бiржi ПФТС. 
08.11.2011 вiдбулась замiна свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй ( в зв'язку зi змiною найменування з ВАТ  на ПАТ). 



     24.07.2013 вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне 

обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку №430 вiд 26.03.13, глобальнi сертифiкати випускiв цiнних паперiв (облiгацiй) ПАТ "Сумихiмпром" було передано на зберiгання вiд ПАТ 

"Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") до ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" 
   Згiдно рiшення Господарського суду Сумської областi вiд 07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 

"СУМИХIМПРОМ", зобов'язання за цiнними паперами було перенесено в р.1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання". Поточних зобов'язань за 

цiнними паперами немає. 
   Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на включення до бiржового списку не надавалася. 

 

19.11.2007 893/2/07 Державна 
комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондовог

о ринку 

UA400002
6587 

відсотко
ві 

1 000 50 000 Бездокум
ентарні 

іменні 

50 000 00
0 

12 26.11.201
2 

0 26.11.2
012 

Опис 

     Мета емiсiї серiї В: реконструкцiя сiрчанокислотного цеху №4; реалiзацiя програми виробництва мiнеральних добрив та залiзоокисних 
пiгментiв. Спосiб розмiщення: вiдкритий. Торгiвля здiйснювалась на фондовiй бiржi ПФТС. 08.11.2011 вiдбулась замiна свiдоцтва про 

реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств (в зв'язку зi змiною найменування з ВАТ на ПАТ). Згiдно з умовами проспекту емiсiї, 28.10.2011 було 

встановлено нову вiдсоткову ставку по облiгацiям серiї В на 17 - 20 купоннi перiоди в розмiрi 12%. 
     24.07.2013 вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне 

обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку №430 вiд 26.03.13, глобальнi сертифiкати випускiв цiнних паперiв (облiгацiй) ПАТ "Сумихiмпром" було передано на зберiгання вiд ПАТ 
"Розрахунковий центр" (попереднє найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв") до ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України". 

   Згiдно рiшення Господарського суду Сумської областi вiд 07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ 
"СУМИХIМПРОМ", зобов'язання за цiнними паперами було перенесено в р.1690 балансу "Iншi поточнi зобов'язання". Поточних зобов'язань за 

цiнними паперами немає. 

   Емiтентом не укладалися договори з фондовими бiржами, згода на включення до бiржового списку не надавалася. 
 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 711 753 748 770 0 0 711 753 748 770 

  будівлі та споруди 431 967 453 903 0 0 431 967 453 903 

  машини та обладнання 267 212 284 304 0 0 267 212 284 304 

  транспортні засоби 5 751 4 523 0 0 5 751 4 523 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 6 823 6 040 0 0 6 823 6 040 

2. Невиробничого 

призначення: 
25 180 23 763 0 0 25 180 23 763 

  будівлі та споруди 24 692 23 426 0 0 24 692 23 426 

  машини та обладнання 299 209 0 0 299 209 

  транспортні засоби 86 67 0 0 86 67 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 103 61 0 0 103 61 

Усього 736 933 772 533 0 0 736 933 772 533 

Опис 

     Первiсна вартiсть основних засобiв за станом на 01.01.2021 склала 
1889048082,38 грн., а коефiцiєнт зносу - 59,3%. Збiльшення первiсної 

вартостi основних засобiв зумовлено придбанням в експлуатацiю нових 

основних засобiв та проведенням капiтальних ремонтiв основних 
засобiв. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-1 360 327 -1 202 048 

Статутний капітал (тис.грн) 434 687 434 687 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

434 687 434 687 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснений вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 №485 та 

згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" роздiлу 3, ст. 14. Вартiсть 
чистих активiв Товариства складає -1 360 327 тис.грн., рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв i статутним капiталом має вiд'ємне значення. 

Висновок      Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу. З вимогами ст.155 
Цивiльного кодексу України ознайомленi. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 
боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  



Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 25 297 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2 508 906 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 534 203 X X 

Опис      Всi зобов'язання за довгостроковими та короткостроковими 
кредитами, а також зобов'язання за цiнними паперами було 

перенесено в стр.1690 Балансу "Iншi поточнi зобов'язання" 

згiдно з рiшенням господарського суду Сумської областi вiд 
07.07.2012 та 06.09.2012 по справi №5021/2509/2011 про 

банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ". 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги по 

переробцi 

давальницько
ї сировини в 

двоокис 

титану 

43428 т 1077899,4 57,7 43428 т 1077899,4 57,1 

2 Послуги по 
переробцi 

давальницько

ї сировини в 
мiнеральнi 

добрива 

269343 т 401405,5 21,5 269342,7 т 401152,8 21,2 

3 Сульфат 
залiза 

60723 т 180954,7 9,7 61194,8 т 179994,9 9,5 

4 Кислота 

сiрчана 

66727 т 204076 10,9 62957,51 т 186575,1 9,9 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на сировину i основнi 

матерiали 

15,8 

2 Витрати на паливо та енергiю 37,4 

3 Витрати на оплату працi 30,5 

4 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6,7 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 

вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 363 04 00 

Факс  

Вид діяльності - 

Опис      Нацiональний депозитарiй України 
створений вiдповiдно до Закону 

України "Про Нацiональну депозитарну 

систему та особливостi електронного 
обiгу цiнних паперiв в Українi" для 

забезпечення функцiонування єдиної 

системи депозитарного облiку. 12 
жовтня 2013 року набрав чинностi 

Закон України "Про депозитарну 

систему України", вiдповiдно до якого 
Центральний депозитарiй забезпечує 

формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних 
паперiв. 

Мiж ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" 
укладено договiр №ОВ-1202 про 

обслуговування емiсiї/випускiв цiнних 

паперiв вiд 31.10.2013. 
 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Кредит - Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31752402 

Місцезнаходження 04070, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 

вул. Межигiрська, 1 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

6 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон 044 490 25 50 

Факс  

Вид діяльності 70.22 Консультацiї з питань 

комерцiйної дiяльностi та управлiння; 
дослiдження ринку та вивчення 

суспiльної думки. 

Опис      Агентство "Кредит-Рейтинг" - 

спецiалiзоване рейтингове агентство, 
що надає послуги з визначення 

незалежних рейтингових оцiнок 

кредитоспроможностi суб'єктiв 
господарювання за Нацiональною 

рейтинговою шкалою. 

     Рiшенням Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 

№530 вiд 10.04.2012 ТОВ "Кредит - 

Рейтинг" включено до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових 

агентств. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова 
компанiя "АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 13490997 

Місцезнаходження 69005, -, Запорізька обл., - р-н, м. 
Запорiжжя, вул. Перемоги, буд. 97-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ569965 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон 0612 122031 

Факс  

Вид діяльності 65.12. Iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис Мiж ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та ПрАТ 

"Українська акцiонерна страхова 
компанiя "АСКА" укладено договiр 

№3502700 вiд 14.01.2020 добровiльного 

медичного страхування (безперервного 
страхування здоров'я). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 



Ідентифікаційний код юридичної особи 33498239 

Місцезнаходження 01103, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 
вул. М.Бойчука, 3, офiс 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3616 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 044 507 25 54 

Факс  

Вид діяльності 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 
оподаткування 

Опис      Мiж ПАТ "СУМИХIМПРОМ" та 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 
"ДIВАЙС-ГРУП" укладено договiр про 

надання аудиторських послуг №15/03-

2021 вiд 15.03.2021. 
 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ФОП Шевич Тамара Євгенiївна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2309918545 

Місцезнаходження 40030, -, Сумська обл., - р-н, м. Суми, 

вул. Набережна р. Стрiлки, буд.54, 
кв.18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

242/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.03.2017 

Міжміський код та телефон 0542 212 664 

Факс  

Вид діяльності 70.22 Консультування з питань 

комерцiйної дiяльностi й керування. 

Опис      ПАТ "СУМИХIМПРОМ" отримав 

вiд ФОП Шевич Т.Є. у 2020 роцi 
послуги з оцiнки нежитлових 

примiщень. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ФОП Процай Свiтлана Олександрiвна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2632419646 

Місцезнаходження 40009, -, Сумська обл., - р-н, м. Суми, 

вул. Робiтнича, буд.82, кв.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

879/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.11.2018 

Міжміський код та телефон 050 1409410 



Факс  

Вид діяльності 70.22 Консультування з питань 
комерцiйної дiяльностi й керування. 

Опис ПАТ "СУМИХIМПРОМ" отримав вiд 

ФОП Процай С.О. у 2020 роцi послуги 
з оцiнки нежитлових примiщень. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24745673 

Місцезнаходження 04050, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 

вул. Герцена, буд.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ569234 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя  з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.12.2010 

Міжміський код та телефон 044 8044206 

Факс  

Вид діяльності 65.12. Iншi види страхування, крiм 
страхування життя 

Опис      Страховик здiйснює обов'язкове 

страхування цивiльно - правової 

вiдповiдальностi страхувальника  (осiб, 
що експлуатують забезпечений 

транспортний засiб на законних 
пiдставах) вiдповiдно до Закону 

України "Про обов'язкове страхування 

цивiльно - правової вiдповiдальностi 
наземних транспортних засобiв". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 
вул. Кирилiвська, буд.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ641958 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 044 4636421 

Факс  

Вид діяльності 65.12. Iншi види страхування, крiм 

страхування життя 

Опис       Майновi iнтереси, що не суперечать 
закону i пов'язанi з вiдшкодуванням 

Страхувальником заподiяної ним 

шкоди фiзичнiй особi або її майну, а 
також шкоди, заподiяної юридичнiй 



особi, у тому числi навколишньому  

природному середовищу, пiд час 
настання негативних наслiдкiв 

перевезення небезпечних вантажiв 

згiдно з Порядком i правилами 
проведення обов'язкового страхування  

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення  

небезпечних вантажiв на випадок 
настання негативних наслiдкiв пiд час 

перевезення небезпечних вантажiв, 
затвердженими постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 01.06. 2002 р. № 

733 iз змiнами i доповненнями. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 
заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 
вул. Антоновича, буд.51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044 2875670 

Факс 044 2875673 

Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку 

Опис ДУ "АРIФРУ" включено до Реєстру 
осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку для провадження дiяльностi з 
оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 
заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, -, Київська обл., - р-н, м. Київ, 
вул. Антоновича, буд.51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044 2875650 

Факс 044 2875673 



Вид діяльності Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних  до 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку. 

Опис ДУ "АРIФРУ" включено до Реєстру 
осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку для провадження дiяльностi з 
подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних  до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

Територія Сумська область, Зарiчний р-н за КОАТУУ 5910136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Середня кількість працівників: 4032 

Адреса, телефон: 40003 м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12, 0542 674-212 

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 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 40 45 162 

    первісна вартість 1001 1 474 1 884 649 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 434 ) ( 1 839 ) ( 487 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 31 498 34 192 41 998 

Основні засоби 1010 736 933 772 533 632 275 

    первісна вартість 1011 1 796 754 1 889 048 1 430 948 

    знос 1012 ( 1 059 821 ) ( 1 116 515 ) ( 798 673 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 8 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5 552 6 204 10 316 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 134 134 134 

Усього за розділом I 1095 774 157 813 108 684 893 



    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 227 762 211 957 355 595 

Виробничі запаси 1101 176 138 165 242 247 244 

Незавершене виробництво 1102 38 654 43 220 23 074 

Готова продукція 1103 11 925 2 265 84 199 

Товари 1104 1 045 1 230 1 078 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 220 791 388 352 76 182 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 67 293 62 876 15 008 

    з бюджетом 1135 21 351 21 351 122 656 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 21 351 21 351 21 539 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 319 1 688 1 296 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 137 3 173 32 066 

Готівка 1166 42 21 12 

Рахунки в банках 1167 7 095 3 152 10 529 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 171 0 98 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 12 887 13 793 88 334 

Усього за розділом II 1195 559 711 703 190 691 235 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1 333 868 1 516 298 1 376 128 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

На дату 

переходу на 
МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 434 687 434 687 434 687 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 90 

Додатковий капітал 1410 121 12 637 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 636 856 -1 795 026 -1 224 503 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -1 202 048 -1 360 327 -789 089 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 268 607 342 422 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 268 607 342 422 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 78 768 47 461 95 209 

    розрахунками з бюджетом 1620 24 192 25 297 16 851 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 6 455 39 095 80 174 

    розрахунками з оплати праці 1630 23 088 21 520 8 762 

    одержаними авансами 1635 23 920 25 933 457 809 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 87 529 84 599 13 446 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 023 357 2 290 298 1 492 966 

Усього за розділом IІІ 1695 2 267 309 2 534 203 2 165 217 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1 333 868 1 516 298 1 376 128 

Примітки: - 

 
Керівник    Волков Володимир Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Тараненко Вiктор Михайлович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 888 880 2 194 106 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 386 390 ) ( 1 764 091 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 502 490 430 015 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 43 911 59 868 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 162 140 ) ( 164 879 ) 

Витрати на збут 2150 ( 38 098 ) ( 50 595 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 308 107 ) ( 271 033 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 38 056 3 376 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 770 688 



Інші доходи 2240 1 229 262 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 148 666 ) ( 14 856 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 108 611 ) ( 10 530 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 108 611 ) ( 10 530 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -49 559 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -49 559 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -49 559 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -158 170 -10 530 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 761 019 1 116 537 

Витрати на оплату праці 2505 518 789 511 450 

Відрахування на соціальні заходи 2510 112 638 111 214 

Амортизація 2515 57 099 59 450 

Інші операційні витрати 2520 99 983 105 288 

Разом 2550 1 549 528 1 903 939 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 738 747 866 1 738 747 866 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 738 747 866 1 738 747 866 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,062470 -0,006060 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,062470 -0,006060 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 
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КОДИ 
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Підприємство 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 633 858 2 226 826 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 147 568 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 462 055 292 347 

Надходження від повернення авансів 3020 12 573 57 192 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 52 44 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12 245 1 717 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 10 545 7 800 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 461 976 ) ( 406 220 ) 

Праці 3105 ( 451 328 ) ( 434 759 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 142 150 ) ( 183 179 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 330 890 ) ( 313 111 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 165 947 ) ( 151 578 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 164 943 ) ( 161 533 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 636 833 ) ( 1 132 925 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 5 746 ) ( 18 922 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 5 691 ) ( 16 836 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 96 861 80 542 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 4 666 ) ( 4 497 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 96 599 ) ( 74 281 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -101 265 -78 778 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -4 404 1 764 

Залишок коштів на початок року 3405 7 137 5 962 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 440 -589 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 173 7 137 

Примітки: - 

 

Керівник    Волков Володимир Миколайович 
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМИХIМПРОМ" 
за ЄДРПОУ 05766356 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 434 687 0 121 0 -1 470 574 0 0 -1 035 766 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -166 282 0 0 -166 282 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 434 687 0 121 0 -1 636 856 0 0 -1 202 048 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -108 611 0 0 -108 611 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 -49 559 0 0 -49 559 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 -49 559 0 0 -49 559 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -109 0 0 0 0 -109 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -109 0 -158 170 0 0 -158 279 

Залишок на кінець року  4300 434 687 0 12 0 -1 795 026 0 0 -1 360 327 

Примітки: - 
 

Керівник    Волков Володимир Миколайович 

 
Головний бухгалтер   Тараненко Вiктор Михайлович 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
  Публiчне акцiонерне товариство "СУМИХIМПРОМ" 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року  

(у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 

     Примiтки до фiнансової звiтностi 

     Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 

     1. Публiчне акцiонерне товариство "СУМИХIМПРОМ" та його дiяльнiсть 

Публiчне акцiонерне товариство "СУМИХIМПРОМ" (далi - "Компанiя") є українським 

публiчним акцiонерним товариством, яке було засноване у 1953 роцi як державне пiдприємство. 

У 1995 роцi Компанiя була перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство в рамках програми 

приватизацiї в Українi. 

     Державна реєстрацiя Компанiї була здiйснена 30 сiчня 1995 року. Компанiю контролює 

держава в особi Фонду державного майна України, якому належить 99,9953% статутного 

капiталу Компанiї. 

     Основна дiяльнiсть Компанiї - виробництво хiмiчної продукцiї, включаючи мiнеральнi 

добрива та двоокис титану. Ця продукцiя реалiзується в Українi та за кордоном. Виробничi 

потужностi Компанiї розташованi в Українi. 

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

Харкiвська, п/в 12, мiсто Суми, 40003, Україна.  

     Станом на 31 грудня 2020 року середня кiлькiсть працiвникiв ПАТ "Сумихiмпром" склала  

4032 особи (за 2019 рiк - 4160 осiб). 

     В 2011 роцi за заявою кредитора Господарським судом Сумської областi вiдносно Компанiї 

була винесена ухвала у справi про банкрутство. В 2012 роцi було введено процедуру санацiї 

Компанiї у справi про банкрутство, яка триває на дату складання цiєї звiтностi. Керуючим 

санацiєю Компанiї, як боржника, призначено Лазаковича Iгоря Васильовича, який на момент 

прийняття рiшення про санацiю перебував на посадi Голови Правлiння Компанiї.  

     Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2020 рiк затверджена директором виконавчим. 

       

      2. Умови, в яких працює Компанiя 

      Швидке розгортання пандемiї, карантиннi обмеження, глибокi кризовi явища та масштабнi 

заходи фiскального та монетарного стимулювання у вiдповiдь, призвели до низки потрясiнь у 

2020 роцi. 

      COVID-19, iнфекцiйне захворювання, викликане новим типом вiрусу, було оголошено ВООЗ 

пандемiєю мiжнародного масштабу 11 березня 2020 року. Запобiжнi заходи, прийнятi для 

обмеження поширення COVID-19, мали iстотний вплив на свiтову економiку. 

      Компанiя враховувала вплив COVID-19 при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Хоча 

судження керiвництва щодо конкретних аспектiв не змiнилися, вплив COVID-19 привело до 

застосування додаткових суджень в рамках цих аспектiв. З огляду на постiйно мiнливий 

характер COVID-19 i обмежений досвiд щодо економiчних i фiнансових наслiдкiв такої 

пандемiї, в майбутньому, можливо, буде потрiбно внести змiни в розрахунковi оцiнки, що 

використовуються при оцiнцi активiв i зобов'язань органiзацiй. 

     Компанiя вживала заходи вiдповiдно до рекомендацiй ВООЗ i мiнiстерства охорони здоров'я 

по збереженню здоров'я своїх спiвробiтникiв i запобiгання зараженню в своїх адмiнiстративних i 

виробничих примiщеннях, таких як робота з дому, скорочення робочих змiн на виробництвi, 

щоб мiнiмiзувати кiлькiсть працiвникiв, якi використовують громадський транспорт, ретельне 

прибирання робочих мiсць, видача засобiв iндивiдуального захисту, тестування при пiдозрi на 

захворювання i вимiр температури тiла. 

      Упродовж 2020 року  iнфляцiя переважно перебувала нижче цiльового дiапазону 5% + 1 в. п. 



Падiння свiтових цiн на енергоносiї, а також зниження попиту на непершочерговi товари i 

послуги пiдтримували низький рiвень iнфляцiї. 

Послаблення гривнi позначалося на споживчих цiнах з певним часовим лагом. 

      З огляду на суттєве послаблення iнфляцiйного тиску та скорочення дiлової активностi 

упродовж першої половини року, Нацiональний банк України пом'якшував монетарну полiтику, 

щоб сприяти вiдновленню економiки i водночас повернути iнфляцiю до цiлi. Облiкова ставка 

була знижена до рекордного рiвня в 6%. Завдяки монетарнiй пiдтримцi НБУ, яка сприяла 

здешевленню фiнансових ресурсiв, i фiскальним стимулам уряду, якi пiдтримали внутрiшнє 

споживання, економiка почала вiдновлюватися у 3 кварталi 2020 року. 

      Наприкiнцi року споживча iнфляцiя в Українi  прискорилася i досягла центральної точки 

цiльового дiапазону 5% у рiчному вимiрi. 

      НБУ й надалi дотримуватиметься режиму iнфляцiйного таргетування для забезпечення 

помiрної iнфляцiї на рiвнi середньострокової цiлi 5%. 

      У червнi 2020 року Мiжнародний валютний фонд затвердив 18- мiсячну програму для 

пiдтримки макроекономiчної та фiнансової стабiльностi України - Програма Stand-by загальним 

обсягом 5 млрд. дол. США. 

     Ця програма охоплює такi сфери, як фiскальна, монетарна, енергетична, антикорупцiйна 

полiтика та полiтика фiнансового сектору. У червнi 2020 року Україною отримано перший 

транш за Програмою обсягом 2,1 млрд. дол. США.      Загалом, в рамках спiвробiтництва з МВФ, 

Україна отримала 35 млрд. дол. США. 

     Незважаючи на певнi покращення у 2020 роцi, остаточний результат полiтичної та 

економiчної  ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть 

мати подальший суттєвий вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. 

     Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а 

також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан 

Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. 

     Економiчнi показники роботи промисловостi свiдчать про падiння темпiв виробництва 

протягом сiчня - листопада 2020 року в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року. 

Виключення становив грудень, в якому мало мiсце пiдвищення темпiв  виробництва на 4,8%. В 

цiлому за 2020 рiк в порiвняннi з 2019 роком зниження обсягiв виробництва по промисловостi 

становило 5,2%. 

     З огляду на те, що пiдприємства хiмiчної галузi вiдносяться до об'єктiв критичної 

iнфраструктури, їх в значно меншiй ступенi торкнулися карантиннi обмеження, внаслiдок чого 

темпи приросту промислового виробництва по хiмiчнiй галузi за 2020 рiк становили 4,7% в 

порiвняннi з 2019 роком. 

     Обсяг виробництва Компанiї за 2020 рiк збiльшився на 7,6% в порiвняннi з 2019 роком. 

Збiльшення загальних обсягiв Компанiї вiдбулося за рахунок пiдвищення обсягiв виробництва 

мiнеральних добрив на 6,4% або на 16 292 т. 

     Також за перiод з сiчня по грудень 2020 року збiльшилися обсяги виробництва ще одного 

провiдного напряму дiяльностi - двоокису титану. Зростання виробництва  двоокису титану за 

2020 рiк вiдбулося на 4,7% або на 1941 т в порiвняннi з минулим роком. 

       

     3. Полiтика управлiння капiталом 

Компанiя розглядає акцiонерний капiтал i позики як основне джерело фiнансування. Головною 

метою управлiння капiталом Компанiї є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi та 

забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть. Управлiння ризиком капiталу, головним чином, стосується виконання вимог 

українського законодавства та виконанню кредитних ковенантiв. 

     Полiтика Компанiї стосовно управлiння капiталом нацiлена на забезпечення i пiдтримку 

оптимальної структури капiталу для зменшення загальних витрат на капiтал та гнучкостi, 



необхiдних для доступу Компанiї до ринкiв капiталу. Компанiя контролює капiтал, 

застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту заборгованiсть, подiлену на 

сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Компанiя включає до складу чистої заборгованостi 

процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i нарахованi 

зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний 

капiтал. Керiвництво намагається зберiгати баланс мiж бiльш високою доходнiстю, яку можна 

досягти при вищому рiвнi позикових коштiв, та перевагами i стабiльнiстю, якi забезпечує стiйка 

позицiя капiталу.  

     Протягом звiтного перiоду не було змiн у пiдходi до управлiння капiталом. 

  

     4. Основи пiдготовки та подання звiтностi 

     Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (РМСБО). При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму 

кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, 

фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть, якi були випущенi та вступили 

в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. 

     Компанiя прийняла МСФЗ як концептуальну основу для фiнансової звiтностi з датою 

переходу станом на 01 сiчня 2012 року.  

 

     5. Безперервнiсть дiяльностi 

     В 2011 роцi за заявою кредитора Господарським судом Сумської областi вiдносно Компанiї 

була винесена ухвала у справi про банкрутство. В 2012 роцi було введено процедуру санацiї 

Компанiї у справi про банкрутство, яка триває на дату складання цiєї фiнансової звiтностi. 

     Компанiя визнала заборгованiсть кредиторiв, заявлених по справi про банкрутство, в сумi 1 

386 047 тисяч гривень (Примiтка 19), i графiк погашення зобов'язань, вiдповiдно до погодженого 

плану санацiї, передбачає погашення боргiв у перiод 2017 - 2030 рокiв. 

     Станом на 31 грудня 2020 року чистий дефiцит оборотного капiталу Компанiї становив 1 831 

013 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 1 707 598 тисяч гривень). У 2020 роцi Компанiя 

отримала збиток у сумi 108 611 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових коштiв за 

основною дiяльнiстю у сумi 96 861 тисяч гривень (у 2019 роцi отриманий збиток склав 10 530 

тисяч гривень, чисте надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю 80 542 тисяч 

гривень).  

     На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що 

пов'язано з кризовими явищами в Українi та свiтi у зв'язку з пандемiєю коронавiрусної iнфекцiї 

COVID-19. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi залежить вiд заходiв, що 

проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати будуть 

отриманi вiд зазначених заходiв. Наслiдки коронавiрусної iнфекцiї (COVID-19) непередбачуванi, 

тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту впливу економiчного середовища на 

лiквiднiсть та доходи Компанiї, її стабiльнiсть та структуру операцiй з покупцями та 

постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть Компанiї обслуговувати 

та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення. 

     Керiвництво та власник мають намiр розвивати дiяльнiсть Компанiї в Українi. Керiвництво 

буде продовжувати спрямовувати свої подальшi зусилля на полiпшення стану лiквiдностi 

Компанiї та досягнення прибуткової дiяльностi      Компанiї за рахунок:  

-  реiнженiрiнгу дiючих бiзнес процесiв, що в свою чергу дасть змогу оптимiзувати витрати;  

-  формування ефективної торгової стратеги;  

- розширення ринкiв збуту та вихiд на новi премiальнi ринки. 

     В подальшому Керiвництво буде вживати всi можливi заходи в законодавчому порядку для 

забезпечення безперервної господарської дiяльностi Компанiї. 



     Беручи до уваги вищенаведену iнформацiю, фiнансова звiтнiсть складена за припущення 

щодо безперервностi дiяльностi Компанiї, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення 

зобов'язань пiд час звичайної господарської дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких 

коригувань для вiдображення можливих майбутнiх наслiдкiв щодо вiдшкодування та 

класифiкацiї вiдображених сум активiв або сум класифiкацiї зобов'язань, якi можуть виникнути 

в результатi такої невизначеностi. 

     На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є обгрунтованим. 

 

     6. Основнi принципи облiкової полiтики 

     Форма та назви фiнансових звiтiв 

     Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

     Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 

"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 

частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

     Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Компанiї. 

     Валюта представлення. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй валютi України, 

українськiй гривнi, з округленням усiх сум до найближчої тисячi.  

     Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня - 

валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя. 

     Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну 

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

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

розрахункiв за операцiями i переоцiнки монетарних активiв та зобов'язань, визнаються у складi 

прибутку чи збитку. 

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

iноземнiй валютi, були такими (31.12.2020; 31.12.2019), грн.: 

Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року: 28,27; 23,69.  

Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США: 28,27; 25,84. 

Обмiнний курс гривнi до ЕВРО на кiнець року: 34,74; 26,42.  

Середнiй обмiнний курс гривнi до ЕВРО: 33,69; 28,95.  

Обмiнний курс гривнi до РУБ на кiнець року: 0,38; 0,38.  

Середнiй обмiнний курс гривнi до РУБ: 0,37; 0,40. 

     Iноземна валюта може бути конвертована в українську гривню та гривня в iноземну валюту 

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

Компанiя може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними 

(обслуговуючими) банками та ситуативного балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському 

валютному ринку. 

     Звiтнiсть за сегментами. Компанiя визначає свою дiяльнiсть як єдиний звiтний сегмент. 

Основнi види дiяльностi - виробництво мiнеральних добрив та виробництво двоокису титану. 

Сезоннi операцiї. Дiяльнiсть Компанiї не пiдпадає пiд iстотний вплив сезонних або циклiчних 

чинникiв протягом звiтного року. 

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



накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно. 

Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того 

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

основних засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються. 

      Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

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

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

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

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

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

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

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

вiдбулися змiни. 

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

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

     Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою розподiлу їх 

первiсної вартостi за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх 

експлуатацiї за такими нормами: 

Строки експлуатацiї, рокiв: 

Будiвлi та споруди: вiд 15 до 50. 

Виробниче обладнання: вiд 5 до 40. 

Транспортнi засоби: вiд 5 до 20. 

Офiснi меблi та обладнання: вiд 4 до 25. 

     Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй 

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

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

наприкiнцi строку експлуатацiї. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.  Незавершене будiвництво - це вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершене, за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди 

вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

     Незавершене будiвництво включає в себе роботи з будiвництва, виготовлення, реконструкцiї, 

модернiзацiї, технiчного переоснащення (шляхом модернiзацiї), придбання об'єктiв основних 

засобiв та нематерiальних активiв, якi на дату балансу не введенi в експлуатацiю.  

     Придбанi (виготовленi) основнi засоби включають у себе промислово-технологiчне 

обладнання, електричне устаткування, передавальнi пристрої, побутове обладнання, 

комплектуючi тощо.  

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються по собiвартостi за вирахуванням збиткiв вiд 

знецiнення. Незавершене капiтальне будiвництво та придбанi (виготовленi) основнi засоби не 

амортизуються до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в 

експлуатацiю, коли основнi засоби доведенi до стану, придатного до використання. 

      Iнвестицiйна нерухомiсть. Нерухомiсть, яка утримується для отримання орендного доходу 

або для цiлей зростання вартостi капiталу, i яка не зайнята Компанiєю. Iнвестицiйна нерухомiсть 

первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю, та у подальшому 

переоцiнюється на основi справедливої вартостi, яка базується на її ринковiй вартостi. Ринкова 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, яка належить Компанiї, отримана зi звiтiв незалежних 

оцiнювачiв, якi мають визнану та вiдповiдну  професiйну квалiфiкацiю та мають релевантний  

досвiд у оцiнцi нерухомостi вiдповiдного типу та у вiдповiднiй мiсцевостi. 

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

за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, 

вартiсть машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

      Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть 



отримання майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна 

достовiрно оцiнити. 

      Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною 

вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 

      Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування 

амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї 

нематерiальних активiв складає до 10 рокiв. 

      Земля. Компанiя має право власностi на земельнi дiлянки, на яких знаходяться її будiвлi, 

споруди, передавальнi пристрої та прилеглi до них територiї, та платить податок на землю, який 

нараховується у порядку, визначеному державою. У розрахунку враховуються данi загальної 

площi земельної дiлянки та характер її використання.  

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

реалiзацiї. Вартiсть виробничих запасiв визначається за методом собiвартостi перших за часом 

надходження запасiв, iнших запасiв - за методом середньозваженої собiвартостi. Вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

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

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

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

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та витрат на збут. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої 

вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається 

часткове списання або збиток. Зарахування сум уцiнок до витрат, здiйснюється за допомогою 

створення резерву (забезпечення) пiд знецiнення запасiв. Вiдновлення вартостi ранiше уцiнених 

запасiв вiдображається як зменшення витрат за тiєю статтею, на яку списують собiвартiсть 

запасiв. 

     Фiнансовi iнструменти.  

     Фiнансовi активи. 

     Класифiкацiя. Фiнансовi активи класифiкуються за такими категорiями:  

а) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки 

як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що обов'язково оцiнюються за справедливою вартiстю; 

б) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

сукупному доходi. 

в) фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

     Класифiкацiя фiнансових активiв по категорiям здiйснюється на основi обох таких критерiїв: 

(а) бiзнес-моделi, що визначається управлiнським персоналом Компанiї, який здiйснює 

управлiння фiнансовими активами Клiєнта; та 

(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

     Визнання. Визнання та припинення визнання звичайного придбання або продажу фiнансових 

активiв здiйснюється з використанням облiку за датою операцiї. Датою операцiї - дата взяття на 

себе суб'єктом господарювання зобов'язання придбати або продати актив. Облiк за датою 

операцiї передбачає (а) визнання активу до одержання та зобов'язання заплатити за нього на 

дату операцiї та (б) припинення визнання активу, який було продано, визнання будь-якого 

прибутку або збитку вiд вибуття та визнання дебiторської заборгованостi з боку покупця щодо 

здiйснення оплати на дату операцiї.  

     Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання фiнансовий актив оцiнюється за його 

справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на 

придбання або випуск фiнансового активу. 

     Торговельна дебiторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть мiстить значний компонент 



фiнансування, то Компанiя коригує обiцяну суму компенсацiї з метою врахування часової 

вартостi грошей, якщо термiни платежiв, погодженi сторонами договору (явно або неявно), 

надають покупцям (замовникам) значну вигоду у фiнансуваннi передачi товарiв, готової 

продукцiї або послуг. 

     Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансовi активи: 

(а) за амортизованою собiвартiстю; 

(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або 

(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

     Наданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, пiсля первiсного визнання данi фiнансовi 

активи оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної 

ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву пiд збитки в сумi очiкуваного кредитного збитку за 

весь термiн дiї фiнансового активу. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням 

дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною 

частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної 

процентної ставки включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових 

витрат.  

      Зменшення корисностi. До фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд застосовуються вимоги щодо зменшення корисностi.  

     Станом на кожну звiтну дату Компанiя визнає резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом 

у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам. Можливостi настання кредитного збитку 

та можливостi ненастання кредитного збитку, очiкується навiть якщо можливiсть настання 

кредитного збитку є малоймовiрною. Сума визнаних очiкуваних кредитних збиткiв (або сума 

для вiдновлення корисностi активу), що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки 

станом на звiтну дату, визнається як прибуток або збиток вiд зменшення (вiдновлення) 

корисностi в прибутку або збитку. 

     Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв враховує: 

(а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону 

можливих результатiв; 

(б) часову вартiсть грошей; i 

(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та 

прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль 

станом на звiтну дату. 

     Торговельна дебiторська заборгованiсть. До торговельної дебiторської заборгованостi, 

договiрних активiв та дебiторської заборгованостi за орендою, якi не мiстять значного 

компоненту фiнансування, Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь строк дiї . 

     Спрощеним пiдходом до визнання очiкуваних кредитних збиткiв є розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю з використанням матрицi 

забезпечення. Залежно вiд ситуацiї Компанiя використовує для оцiнювання очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь строк дiї за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд 

кредитних збиткiв за торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю. Матриця 

забезпечення визначає ставки забезпечення (коефiцiєнти збитку) залежно вiд кiлькостi днiв, що 

минули з моменту визнання торговельної дебiторської заборгованостi простроченою з 

урахуванням ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань). Залежно вiд 

диверсифiкованостi дебiторської заборгованостi Компанiя використовуватиме вiдповiднi групи, 

якщо його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указує на значно вiдмiннi закономiрностi 

збиткiв для рiзних клiєнтських сегментiв.  

     Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет 

знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та 



досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi 

минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати. 

Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив 

поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та 

вилучається вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. Якщо 

умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи 

емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, 

яка застосовувалася до змiни його умов.  

     Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 

знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення (вiдшкодування) ранiше списаних сум 

кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за 

рiк. 

     Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового активу здiйснюється лише тодi, 

коли: 

(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

(б) Компанiя передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

      

     Фiнансовi зобов'язання. 

     Класифiкацiя. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

     а) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi; 

     б) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

     Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансове зобов'язання за 

його справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо 

вiднесенi на придбання або випуск фiнансового зобов'язання. 

     Торговельна кредиторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

угоди, якщо торговельна кредиторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. 

     Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Компанiя оцiнює фiнансовi зобов'язання за 

амортизованою собiвартiстю, за винятком фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток та фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

     Кредити та позики. Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної ставки вiдсотка. 

Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупний дохiд 

у разi припинення їх визнання, а також пропорцiйного нарахування амортизацiї з використанням 

ефективної ставки вiдсотка. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або 

премiй, отриманих при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною 

частиною ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя ефективної ставки вiдсотка включається до 

складу фiнансових витрат у звiтi про сукупний дохiд. 

     Договори фiнансової гарантiї. Випущенi пiдприємством фiнансовi гарантiї являють собою 

договори, що вимагають вiд емiтента здiйснення платежу в рахунок вiдшкодування збиткiв, 

понесених власником такого договору внаслiдок нездатностi певного боржника своєчасно 

здiйснити платiж вiдповiдно до умов боргового iнструменту. Фiнансовi гарантiї спочатку 

визнаються зобов'язанням за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на операцiю, 

безпосередньо пов'язаних з випуском гарантiї. Згодом зобов'язання оцiнюється за найбiльшою з 

наступних величин: найкраща оцiнка витрат, необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання 



на звiтну дату, або визнана сума зобов'язання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.  

     Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового зобов'язання здiйснюється коли 

воно погашається: тобто тодi, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або 

анульовано, або коли сплив термiн його виконання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), яке було погашене або 

передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi 

активи або прийнятi зобов'язання, визнається в прибутку або збитку. 

     Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у 

касi, депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не бiльше 

трьох мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

     Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi 

безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки 

якого до запланованого використання чи продажу обов'язково необхiдний тривалий перiод часу 

(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу. 

     Капiталiзацiя починається, якщо Компанiя (а) несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним 

активом, (б) несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна для 

пiдготовки активу до його запланованого використання. 

     Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає 

практично готовим до його використання чи продажу. 

     Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби 

вона не здiйснювала капiтальнi витрати у зв'язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi 

витрати за позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого 

фiнансування Компанiї (середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов'язаних iз 

квалiфiкацiйним активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною 

метою отримання квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя 

фактично понесених витрат за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд 

тимчасового розмiщення цих позикових коштiв. 

     Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язаннi i вираховуються iз власного капiталу на 

звiтну дату лише тодi, коли вони оголошуються до/або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди 

розкривається тодi, коли вони пропонуються до звiтної дати або пропонуються або 

оголошуються пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.  

     Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

     Аванси виданi та отриманi. Аванси виданi та отриманi облiковуються за первiсно виданими  

або одержаними сумами, з урахуванням ПДВ. На звiтну дату суми авансiв тестуються на 

наявнiсть ознак їх знецiнення.  

     Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це нефiнансовi 

зобов'язання, якi визнаються, коли Компанiя має юридичне або конструктивне зобов'язання в 

результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно 

буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем 

точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення 

знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань. 

     Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує 

цiлковита впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано. 

     Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для 

погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 



поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення 

резерву з плином часу визнається як процентнi витрати. 

     Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно 

до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного 

перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений податок i 

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

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

тому ж чи iншому перiодi. 

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

ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попереднi 

перiоди. Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо 

фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових 

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

витрат. 

     Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 

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

активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно 

до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

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

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

прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, 

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

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

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

що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю 

мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 

буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

      Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на 

внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi 

послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний 

перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд 

клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник 

податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ 

виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ.  

     ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як 

актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ 

вiдображається розгорнуто. 

     Оренда. Визначення того, чи є угода орендою (мiстить ознаки оренди) базується на аналiзi 

змiсту угоди. Договiр у цiлому (його окремi компоненти) вважатимуться договором оренди, 

якщо за ним передають право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом 

певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

     Компанiя як орендар  

     На дату початку оренди пiдприємство-орендар оцiнює актив у формi права користування за 

первiсною вартiстю, куди має входити: 

- величина первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 

- оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати  за вирахуванням отриманих 

дисконтiв; 

- будь-якi початковi прямi витрати, здiйсненi орендарем; 

- оцiнка витрат, якi здiйснить орендар пiд час демонтажу й перемiщення базового активу пiсля 

закiнчення договору. 

     Компанiя не застосовує зазначених вимог для наступних видiв оренди: 



- оренда, яка має строк оренди 12 мiсяцiв або менше та не мiстить можливостi придбання та 

щодо якої немає очiкувань про подовження строку; 

- оренда, вартiсть базового активу якого є нижчим за 150 тисяч гривень; 

- оренда наступних базових активiв незалежно вiд вартостi: IТ-технiка, меблi, iнструменти та 

iнвентар. 

     Компанiя орендує наступнi види основних засобiв: 

- Земельнi дiлянки; 

- Будiвлi та споруди (включаючи офiснi примiщення);  

- Виробниче обладнання.  

- Транспортнi засоби. 

     Дохiд вiд договорiв з клiєнтом. Компанiя облiковує договiр з клiєнтом, тiльки тодi, коли 

виконуються всi перелiченi далi критерiї: 

а) сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною 

практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання; 

б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, 

якi будуть передаватися; 

в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть 

передаватися; 

г) договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх 

грошових потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору); та 

г) цiлком iмовiрно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацiю, на яку вiн матиме право в 

обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту. Оцiнюючи, чи достатньо високою є 

ймовiрнiсть отримання суми компенсацiї, суб'єкт господарювання повинен розглянути лише 

здатнiсть клiєнта та його намiр виплатити таку суму компенсацiї, коли настане час її сплати. 

Сума компенсацiї, на яку суб'єкт господарювання матиме право, може бути меншою, нiж цiна, 

вказана у договорi, якщо компенсацiя є змiнною величиною через те, що суб'єкт 

господарювання запропонував клiєнтовi цiнову концесiю . 

     Коли зобов'язання клiєнта виконано, Компанiя визнає як дохiд величину цiни операцiї (яка не 

включає оцiнок змiнної компенсацiї, що є обмеженими), яка вiднесена на це зобов'язання щодо 

виконання. Цiна операцiї - це величина компенсацiї, яку Компанiя очiкує отримати право в 

обмiн на передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iменi 

третiх осiб (наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом, 

може включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми.  

     Визначаючи цiну операцiї, Компанiя враховує вплив усього перелiченого далi: 

(а) змiнну компенсацiю; 

(б) обмежувальнi оцiнки змiнної компенсацiї; 

(в) наявнiсть у договорi суттєвого компоненту фiнансування; 

(г) не грошову компенсацiю; та 

(г) компенсацiю, що має бути сплачена клiєнтовi. 

     Компанiя визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом наприклад, комiсiйнi з 

продажу) як актив, якщо Компанiя сподiвається вiдшкодувати цi витрати за рахунок клiєнта або 

у будь який iнший спосiб.  

     Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами 

поставки, та iншi вiдповiднi витрати. 

     Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за 

позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд 

iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд 

курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. 

     Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються за 



принципом нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу. 

     Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України, 

оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому перiодi, в якому 

вiдповiднi послуги надавались працiвниками Компанiї. Крiм того, Компанiя бере участь у 

державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд 

на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для 

здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане у звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним 

планом iз встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за планом iз 

встановленими виплатами на звiтну дату. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом зi 

встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього 

вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок на рiвнi середньорiчної облiкової 

ставки НБУ. Компанiя не визнає коригування на невизнаний актуарний прибуток або збиток.  

     Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до 

звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку 

iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести 

розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за 

зобов'язаннями. Таке право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) 

повинне мати юридичну силу виконання в усiх наступних обставинах: (i) у ходi нормального 

ведення бiзнесу, (ii) у разi невиконання зобов'язань з платежiв (подiї дефолту) та (iii) у випадку 

неплатоспроможностi чи банкрутства. 

     Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, 

що належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу 

протягом звiтного року. 

     Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною вартiстю, 

класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 

нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу. У 

додатковому капiталi були також врахованi об'єкти житлового фонду, що не були приватизованi 

Компанiєю, але Компанiя здiйснює оперативне управлiння цими об'єктами.  

     Змiни у форматi представлення фiнансової звiтностi. За потреби, порiвняльнi суми були 

скоригованi для вiдповiдностi змiнам у форматi представлення звiтностi поточного року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. Основнi облiковi оцiнки та судження , що використовувались при застосуваннi облiкової 

полiтики 

 

     Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому 

досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 

вважаються обгрунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 

оцiнки, керiвництво Компанiї також використовує професiйнi судження при застосуваннi 

облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльший вплив на суми, що 



вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 

коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, 

включають: 

 

     Знецiнення основних засобiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на 

предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити 

потенцiйне зменшення корисностi.  

 

     Серед факторiв, якi Компанiя вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення 

корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних 

результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi 

активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про 

поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи 

виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори.  

 

     Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки 

операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у 

майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi 

припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози 

щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування.  

 

     Компанiя оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть 

вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть 

спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума 

зменшення корисностi станом на 31 грудня 2020 року не розраховувалась спецiалiстами з 

оцiнки. 

 

     Строки корисного використання основних засобiв. Основнi засоби Компанiї амортизуються iз 

використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваних строкiв їх корисного використання, 

якi базуються на бiзнес-планах керiвництва та операцiйних оцiнках. 

 

     Фактори, якi можуть вплинути на оцiнку строкiв корисного використання активiв та їх 

залишкової вартостi, включають таке: 

 

- змiни у технологiях; 

 

- змiни технологiях технiчного обслуговування; 

 

- змiни регуляторних актiв та законодавства; 

 

- непередбаченi проблеми з експлуатацiєю. 

 

     Будь-який iз вищезазначених факторiв може вплинути на знос основних засобiв у 

майбутньому та їх балансову i залишкову вартiсть. Компанiя переглядає очiкуванi строки 

корисного використання основних засобiв на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Перегляд 

базується на поточному станi активiв та очiкуваному перiодi, протягом якого вони 

продовжуватимуть приносити економiчнi вигоди для Компанiї. Будь-якi змiни очiкуваних 

строкiв корисного використання або залишкової вартостi вiдображаються на перспективнiй 

основi вiд дати змiни. 

 

     Зменшення корисностi необоротних  активiв. Основнi засоби та нематерiальнi активи 



перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають 

пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. 

 

     Серед факторiв, якi Компанiя вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення 

корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних 

результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi 

активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про 

поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи 

виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори. 

 

     Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки 

операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у 

майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi 

припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози 

щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. 

 

     Компанiя оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть 

вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть 

спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума 

зменшення корисностi станом на 31 грудня 2020 року не розраховувалась спецiалiстами з 

оцiнки. 

 

     Строк експлуатацiї основних засобiв та нематерiальних активiв. Знос або амортизацiя на 

основнi засоби та нематерiальнi активи нараховується протягом термiну їх корисного 

використання. Компанiя оцiнює строки корисного використання об'єктiв основних засобiв на 

основi очiкувань щодо їх майбутнього використання. Цi термiни перiодично переглядаються на 

предмет подальшої вiдповiдностi. Що стосується активiв тривалого користування, змiни у 

використаних оцiнках можуть призвести до значних змiн балансової вартостi. 

 

     Вiдображення запасiв у звiтi про рух грошових коштiв. Придбання запасiв подвiйного 

призначення, що можуть використовуватися як для поточних, так i для капiтальних ремонтiв, 

Компанiя наводить у звiтi про рух грошових коштiв як придбання товарiв (робiт, послуг) 

оскiльки базовим призначення є використання запасiв у поточних ремонтах. У випадку 

капiталiзацiї таких запасiв у майбутньому, це вважається як безгрошовий рух для цiлей звiту про 

рух грошових коштiв. 

 

     Оцiнка запасiв. Компанiя регулярно переглядає залишки запасiв з метою виявлення таких, що 

не рухаються протягом значного перiоду та не мають плану застосування, а також пошкоджених 

запасiв. Керiвництво нараховує резерв пiд знецiнення на такi запаси або списує їх. 

 

     Забезпечення за судовими процесами. Компанiя виступає в якостi вiдповiдача в судових 

процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою Керiвництва 

можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень. 

 

     Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi 

зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням iнформацiї про поточнi виплати 

пiльгових пенсiй та iншi винагороди працiвникам. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним 

планом з визначеними виплатами розраховується шляхом дисконтування майбутнього вiдтоку 

грошових коштiв iз застосуванням процентної ставки та актуарних припущень. 

 

     Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, в Компанiї не завжди є 



доступ до усiєї необхiдної iнформацiї, зокрема,  

 

- чи вийде спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться,  

 

- чи буде Компанiя зобов'язана фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того,  

 

- чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати у шкiдливих та небезпечних для здоров'я 

умовах, а також  

 

- про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з пенсiйної програми, яка 

фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка фiнансується Компанiєю.  

 

     Компанiя не може впливати на цi подiї та прогнозувати вiрогiднiсть їх настання, але настання 

цих подiй можуть мати значний вплив на суму зобов'язань з пенсiйного забезпечення.  

 

     Податкове законодавство. Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує 

розвиватися. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень. На думку керiвництва, 

його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть 

причиною претензiй з боку податкових органiв. 

 

     Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх 

оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є 

ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати 

оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення 

суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу 

виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратеги податкового планування. 

 

     Визначення справедливої вартостi. Деякi принципи облiкової полiтики Компанiї та правила 

розкриття iнформацiї вимагають визначення справедливої вартостi як фiнансових, так i 

нефiнансових активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при 

продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї 

мiж учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та 

розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. 

 

     Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення 

справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються 

даного активу або зобов'язання. 

 

     При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника 

ринку отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання 

активу або шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей 

актив максимально та ефективно. 

 

     Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. У випадку, коли справедлива вартiсть 

фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на 

основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи 

модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по 

можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, 

коли це не є практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є 

експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний 

ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих 



показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у 

звiтностi. 

 

     Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв - суттєве 

оцiночне значення, для отримання якого використовується методологiя оцiнки, моделi та 

початковi данi. Деталi методологiї оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв розкритi в Примiтцi 29. 

Компанiя регулярно перевiряє та пiдтверджує моделi та початковi данi для моделей в цiлях 

зниження вiдхилень мiж розрахунковими очiкуваними кредитними збитками та фактичними 

збитками за кредитами. 

 

     Полiтика списання. Фiнансовi активи списуються цiлком або частково, коли Компанiя 

вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення та прийшла до висновку про 

необгрунтованiсть очiкувань щодо стягнення таких активiв. Визначення грошових потокiв, 

щодо яких вiдсутнi обгрунтованi очiкування вiдносно вiдшкодування, вимагає застосування 

суджень. Керiвництво розглянуло наступнi ознаки вiдсутностi обгрунтованих очiкувань щодо 

стягнення таких активiв: процес лiквiдацiї, процедура банкрутства, справедлива вартiсть 

забезпечення нижче витрат на стягнення або продовження заходiв щодо примусового стягнення. 

 

     Початкове визнання операцiй за кредитами спiвробiтникам. У ходi звичайної дiяльностi 

Компанiя здiйснює операцiї з видачi кредитiв спiвробiтникам. МСФЗ 9 вимагає опублiкувати 

фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi 

активного ринку таких операцiй, для того, щоб визнати, чи здiйснювались такi операцiї за 

ринковими або неринковими ставками, використовуючи професiйнi судження. Пiдставою для 

таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов'язаними сторонами та 

аналiз ефективної процентної ставки. Умови операцiй за кредитами, наданими спiвробiтникам 

описанi у Примiтцi 15. 

 

     Знецiнення авансiв виданих. Компанiя регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi 

за виданими авансами на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Компанiя використовує 

своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у 

випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв. Знецiнення авансiв, виданих на 

закупiвлю в сумi 220 тис. грн. визнається в складi операцiйних витрат дiяльностi.  

 

 

 

     8. Новi i переглянутi положення бухгалтерського облiку та МСФЗ 

 

     Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень. 

 

     Компанiя вперше застосувала деякi стандарти i поправки, якi вступають в силу для рiчних 

звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не 

застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не 

вступили в силу. 

 

     Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - "Визначення бiзнесу" 

 

     У поправках до МСФЗ (IFRS) 3 пояснюється, що, щоб вважатися бiзнесом, iнтегрована 

сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв повинна включати як мiнiмум внесок i принципово 

значущий процес, якi разом в значнiй мiрi можуть сприяти створенню вiддачi. При цьому 

пояснюється, що бiзнес не обов'язково повинен включати всi вклади i процеси, необхiднi для 

створення вiддачi. Данi поправки не вплинули на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Компанiї, 



але можуть бути застосовнi в майбутньому, якщо Компанiя проведе операцiю по об'єднанню 

бiзнесiв. 

 

     Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IAS) 39 - "Реформа базової процентної 

ставки" 

 

     Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" передбачають ряд звiльнень, якi застосовуються до всiх вiдносин 

хеджування, на якi реформа базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової 

процентної ставки впливає на вiдносини хеджування, якщо в результатi її застосування 

виникають невизначеностi щодо термiнiв виникнення i / або величини грошових потокiв, 

заснованих на базовiй процентнiй ставцi, по об'єкту хеджування або вiд iнструмента 

хеджування. Данi поправки не вплинули на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Компанiї, 

оскiльки у неї вiдсутнi вiдносини хеджування, заснованi на процентних ставках. 

 

     Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 - "Визначення суттєвостi" 

 

     Поправки пропонують нове визначення суттєвостi, згiдно з яким "iнформацiя є суттєвою, 

якщо можна обгрунтовано очiкувати, що її вiдсутнiсть, спотворення або маскування вплинуть на 

вирiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, прийнятi ними 

на основi цих фiнансових звiтiв, що надає фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, яка 

звiтує". 

 

     У поправках пояснюється, що iстотнiсть буде залежати вiд характеру або кiлькiсної 

значущостi iнформацiї (взятої окремо або в сукупностi з iншою iнформацiєю) в контекстi 

фiнансової звiтностi, що розглядається в цiлому. Спотворення iнформацiї є iстотним, якщо 

можна обгрунтовано очiкувати, що це вплине на вирiшення основних користувачiв фiнансової 

звiтностi. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, i очiкується, що в 

майбутньому вплив також буде вiдсутнiй. 

 

     "Концептуальнi основи подання фiнансових звiтiв", випущенi 29 березня 2018 року 

 

     Концептуальнi основи не є стандартом, i жодне з положень Концептуальних основ не має 

переважної сили над будь-яким положенням або вимогам стандарту. Цiлi Концептуальних засад 

полягають в наступному: сприяти Радi по МСФО в розробцi стандартiв; сприяти укладачам 

фiнансових звiтiв при розробцi положень облiкової полiтики, коли жоден з стандартiв не 

регулює певну операцiю або iншу подiю; i сприяти всiм сторонам в розумiннi та iнтерпретацiї 

стандартiв. Даний документ вплине на органiзацiї, якi розробляють свою облiкову полiтику 

вiдповiдно до положень Концептуальних основ. 

 

     Переглянута редакцiя Концептуальних основ мiстить кiлька нових концепцiй, оновленi 

визначення активiв i зобов'язань i критерiї для їх визнання, а також пояснює деякi суттєвi 

положення. Перегляд даного документа не вплинув на фiнансову звiтнiсть Компанiї.  

 

     Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - "Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19" 

 

28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - 

"Поступки з оренди, пов'язанi з пандемiєю COVID-19". Дана поправка передбачає звiльнення 

для орендарiв вiд застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16 в частинi облiку модифiкацiй договорiв 

оренди в разi поступок з оренди, якi виникають в якостi прямого слiдства пандемiї COVID-19. 

Як спрощення практичного характеру орендар може прийняти рiшення не аналiзувати, чи є 



поступка з оренди, надана орендодавцем у зв'язку з пандемiєю COVID-19, модифiкацiєю 

договору оренди. Орендар, який приймає таке рiшення, повинен враховувати будь-яку змiну 

орендних платежiв, обумовлене поступкою з оренди, пов'язаної з пандемiєю COVID-19, 

аналогiчно тому, як ця змiна вiдобразилась б в облiку вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16, якщо б 

воно не було модифiкацiєю договору оренди. 

 

     Дана поправка застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 червня 2020 

року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Дана поправка не мала впливу 

на фiнансову звiтнiсть компанiї. 

 

 

 

     9. Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами 

 

     Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним 

контролем або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий 

вплив чи здiйснювати спiльний контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та 

управлiнських рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть становити 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на 

їхню юридичну форму. 

 

     Як зазначено в Примiтцi 1, Компанiя знаходиться пiд безпосереднiм контролем Фонду 

державного майна України, який в свою чергу знаходиться пiд безпосереднiм контролем Уряду 

України, але, контрольованi державою пiдприємства не є пов'язаними сторонами стосовно 

Компанiї, за винятком того, якщо вони спiльно здiйснюють значнi господарськi операцiї з 

Компанiєю або в значнiй мiрi використовують спiльнi ресурси.  

 

     В 2011 роцi вiдносно Компанiї була винесена ухвала у справi про банкрутство. Вiдповiдно до 

вимог законодавства України (Закон України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника 

або визначення його банкрутом") з дня винесення ухвали про санацiю припиняються 

повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи, повноваження органiв 

управлiння передаються керуючому санацiєю. На дату складання цiєї звiтностi дiяльнiсть 

Компанiї контролюється керуючим санацiєю, вiдповiдно Компанiя не розглядає всi 

контрольованi державою пiдприємства пов'язаними сторонами. 

 

     Сума компенсацiї ключовому управлiнському персоналу за 2020 рiк становила 592 тисяч 

гривень (за 2019 рiк: 556 тисяч гривень). Компанiя не використовує довгостроковi 

компенсацiйнi схеми та програми виплат на основi акцiй. 

 

 

 

     10. Змiни в облiкових оцiнках та перерахунок порiвняльної iнформацiї 

 

     У поточному роцi вiдбулися змiни в застосуваннi облiкової оцiнки щодо визначення 

теперiшньої вартостi зобов'язань  за програмою з визначеними виплатами працiвникам, що 

працюють або працювали на роботах з особливо важкими чи шкiдливими умовами працi.  

 

     Для оцiнки розмiру зобов'язань побудована актуарна модель розрахункiв з урахуванням 

демографiчних, фiнансових характеристик та припущень. 

 

     В результатi оцiнки на 31.12.2019 року , збiльшилися довгостроковi забезпечення  за 



програмою виплат на 166 282 тис. грн. та непокритий збиток збiльшився на 166 282 тис.грн. 

 

Перелiк коригувань представлений нижче. 

 

Звiт про фiнансовий стан (на 31.12.2019, тис.грн;): 

 

Довгостроковi забезпечення збiльшилися на 166 282; 

 

Непокритий збиток збiльшився на 166 282. 

 

    Звiт про власний капiтал (на 31.12.2019, тис.грн):  

 

Непокритий збиток збiльшився на 166 282. 

 

 

 

    11.Нематерiальнi активи 

 

     Вiдповiдно до вимог українського законодавства нематерiальнi активи включенi до звiту про 

фiнансовий стан (баланс) окремими статтями, зокрема, за активами, що введенi в експлуатацiю, 

у складi статтi "нематерiальнi активи" та якi не доведенi до стану придатного до використання, у 

складi статтi "незавершенi капiтальнi iнвестицiї". 

 

     Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, представлено 

наступним чином (Права на користування майном; Права на комерцiйнi призначення; Авторське 

право та сумiжнi з ним права; Iншi нематерiальнi активи; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; 

Разом): 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019: -; -; -; 1 474; -; 1 474 

 

Знос станом на 31.12.2019: (-); (-); (-); (1 434); (-); (1 434) 

 

Балансова  вартiсть на 31.12.2019: -; -; -; 40; -; 40 

 

Надiйшло за 2020 рiк: -; -; -; 410; -; 410 

 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2020 рiк: (-); (-); (-); (-); (-); (-) 

 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2020 рiк: -; -; -; -; -; - 

 

Нараховано амортизацiї в 2020 роцi: (-); (-); (-); (405); (-); (405) 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2020: -; -; -; 1 884; -; 1 884 

 

Знос станом на 31.12.2020: (-); (-); (-); (1 839); (-); (1 839) 

 

Балансова  вартiсть на 31.12.2020: -; -; -; 45; -; 45 

 

 

 

     Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року, представлено 



наступним чином (Права на користування майном; Права на комерцiйнi призначення; Авторське 

право та сумiжнi з ним права; Iншi нематерiальнi активи; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; 

Разом): 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2018: -; -; -; 1 465; -; 1 465 

 

Знос станом на 31.12.2018: (-); (-); (-); (1 296); (-); (1 296) 

 

Балансова  вартiсть на 31.12.2018: -; -; -; 169; -; 169 

 

Надiйшло за 2019 рiк: -; -; -; 61; -; 61 

 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2019 рiк: (-); (-); (-); (52); (-); (52) 

 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2019 рiк: -; -; -; 52; -; 52 

 

Нараховано амортизацiї: (-); (-); (-); (190); (-); (190) 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31.12.2019: -; -; -; 1 474; -; 1 474 

 

Знос станом на 31.12.2019: (-); (-); (-); (1 434); (-); (1 434) 

 

Балансова  вартiсть на 31.12.2019: -; -; -; 40; -; 40 

 

     Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року нематерiальнi активи Компанiї не 

перебували в заставi.  

 

     Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв 

 

     На дату балансу 31 грудня 2020 року Компанiя провела тестування нематерiальних активiв на 

предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал визнав, що 

вартiсть використання нематерiальних активiв перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, збитки вiд знецiнення нематерiальних активiв 

Компанiєю не визнавались. 

 

     На 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв, якi перебувають в 

експлуатацiї та повнiстю замортизованi, складає 1 473 тис. грн. (на 31 грудня 2019 року - 1 412 

тис. грн). 

 

 

 

     12. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

 

     Основнi засоби включенi до складу звiту про фiнансовий стан (баланс) згiдно з вимогами 

українського законодавства окремо за активами, що введенi в експлуатацiю у складi статтi 

"основнi засоби" та якi не доведенi до стану придатного до використання та включенi до рядка 

"незавершенi капiтальнi iнвестицiї". 

 

     Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, представлено наступним 

чином  (Земля, будiвлi та споруди; Виробниче обладнання; Транспортнi засоби; Офiснi меблi та 

обладнання; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; Разом): 



 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31 грудня 2019 р: 1 044 517; 680 722; 35 960;  35 555; 31 498; 

1 828 252   Накопичений знос та знецiнення на 31 грудня 2019 р: (587 858); (413 

212); (30 123); (28 628);  -; (1 059 821);   

 

Балансова вартiсть на  31 грудня 2019 р.: 456 659; 267 510; 5 837; 6 927; 31 498; 768 431  

 

Надiйшло за 2020 рiк: 47 354; 44 102; 75; 763;  2 694; 94 988 

 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2020 рiк:  -; -; -; -; -; -. 

 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2020 рiк:  -; -; -; -; -; -. 

 

Нараховано амортизацiї за 2020 рiк: : (26 683); (27 098); (1 322); (1 591);  (-); (56 694) 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31 грудня 2020 р:  1 091 871; 724 824; 36 035; 36 318; 34 192; 

1 923 240 

 

Накопичений знос та знецiнення на 31 грудня 2020 р: (614 541); (440 310); (31 445); (30 219);  (-); 

(1 116 515) 

 

 Балансова вартiсть на  31 грудня 2020 р.:  477 330; 284 514; 4 590; 6 099; 34 192; 806 725 

 

  

 

     Рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року, представлено наступним 

чином  (Земля, будiвлi та споруди; Виробниче обладнання; Транспортнi засоби; Офiснi меблi та 

обладнання; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї; Разом): 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31 грудня 2018 р: 1 005 918; 649 065; 35 646; 34 873; 30 702; 1 

756 204 

 

Накопичений знос та знецiнення на 31 грудня 2018 р: (560 319); (384 543); (28 467); (27 232); (-); 

(1 000 561)  

 

Балансова вартiсть на  31 грудня 2018 р.: 445 599; 264 522; 7 179;  7 641; 30 702; 755 643 

 

Надiйшло за 2019 рiк: 38 599; 31 657;  314; 682; 72 496; 143 748 

 

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 2019 рiк:  -; -; -; -; (71 700); (71 700). 

 

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2019 рiк:  -; -; -; -; -; -. 

 

Нараховано амортизацiї за 2019 рiк: (27 539); (28 669); (1 656); (1 396); (-); (59 260) 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31 грудня 2019 р.: 1 044 517; 680 722; 35 960; 35 555; 31 498; 

1 828 252 

 

Накопичений знос та знецiнення на 31 грудня 2019 р: (587 858); (413 212); (30 123); (28 628); -; (1 

059 821) 

 



 Балансова вартiсть на  31 грудня 2019 р.:  456 659; 267 510; 5 837; 6 927; 31 498; 768 431 

 

 

 

     Наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв 

 

     На дату балансу 31 грудня 2020 року Компанiя провела тестування основних засобiв та 

капiтальних iнвестицiй на предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський 

персонал визнав, що вартiсть використання основних засобiв та капiтальних iнвестицiй 

перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, збитки 

вiд знецiнення основних засобiв та капiтальних iнвестицiй не визнавались.  

 

     На 31 грудня 2020 року та вiдповiдно на 31 грудня 2019 року вiдсутнi об'єкти основних 

засобiв, якi тимчасово не використовуються. 

 

     На 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть основних засобiв, якi перебувають в експлуатацiї та 

повнiстю замортизованi, складає 362 138 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 346 556 тисяч 

гривень). 

 

     Компанiя не має права власностi на частину землi, на якiй розташованi виробничi та 

адмiнiстративнi будiвлi Компанiї, якi складають її основнi виробничi потужностi. Компанiя 

користується цiєю землею на пiдставi "права постiйного користування", наданого обласною 

державною адмiнiстрацiєю. Платежi державi за користування землею здiйснюються Компанiєю 

у формi земельного податку. 

 

     Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складаються з витрат на будiвництво об'єктiв, що не 

введенi в експлуатацiю на дату балансу. 

 

     Станом на 31 грудня 2020 року основнi засоби у сумi 709 943 тисяч гривень були переданi у 

заставу, як забезпечення позикових коштiв (на 31 грудня 2019 року: 667 198 тисяч гривень). 

 

 

 

     13. Запаси (31.12.2020, 31.12.2019): 

 

Сировина: 18 116; 23 645 

 

Незавершене виробництво: 43 220; 38 654 

 

Готова продукцiя: 2 265; 11 925 

 

Запаснi частини та iншi допомiжнi матерiали: 147 126; 152 493 

 

Товари для перепродажу: 1 230; 1 045 

 

Всього запасiв: 211 957; 227 762. 

 

     На 31 грудня 2020 року Компанiя провела тестування запасiв на предмет їх знецiнення, в 

результатi якого управлiнський персонал визнав, що вартiсть використання запасiв перевищує їх 

балансову вартiсть. Вiдповiдно, за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, збитки вiд знецiнення 

запасiв  не визнавались (на 31 грудня 2019 року -  32 тис. грн.). 



 

     Станом на 31 грудня 2020 року запаси у сумi 111 455 тисяч гривень були переданi у заставу 

як забезпечення позикових коштiв (на 31 грудня 2019 року - 111 455 тисяч гривень). 

 

 

 

     14. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша 

поточна дебiторська заборгованiсть (31.12.2020; 31.12.2019): 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги: 391 606; 223 294 

 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки: (3 254); (2 503) 

 

Всього дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги: 388 352; 220 791 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 2 124; 1 766 

 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки: (436); (447) 

 

Всього iншої поточної дебiторської заборгованостi: 1 688; 1 319 

 

Всього фiнансової дебiторської заборгованостi: 390 040; 222 110 

 

Аванси виданi: 63 681; 67 878 

 

Мiнус резерв пiд аванси виданi: (805); (585) 

 

Всього авансiв виданих: 62 876; 67 293. 

 

Всього нефiнансової дебiторської заборгованостi: 62 876; 67 293 

 

Всього дебiторської заборгованостi: 452 916; 289 403. 

 

       Далi наведено аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю 

(31.12.2020, Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть, 31.12.2019; Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 

роботи, послуги; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 

 

Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть: 

 

- пов'язаних сторiн: -; -; -; -; 

 

- iнших контрагентiв: 388 352; 1 688; 220 791; 1 319 

 

Всього непростроченої та незнецiненої заборгованостii: 388 352; 1 688; 220 791; 1 319 

 

     Прострочена та iндивiдуально знецiнена дебiторська заборгованiсть:  

 

- прострочена менше нiж 30 днiв: -; -; -; -; 

 

- прострочена вiд 30 до 180 днiв: -; -; -; -; 



 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 636; -; -; -; 

 

- прострочена бiльше 360 днiв:  2 618;  436; 2 503; 447 

 

     Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi:  3 254; 436;

 2 503; 447 

 

Мiнус резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки: (3 254); (436); (2 503);  (447) 

 

Всього: 388 352; 1 688; 220 791; 1 319. 

 

     Станом на 31 грудня 2020 року фiнансова дебiторська заборгованiсть була виражена тiльки в 

гривнях у сумi 390 040 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 222 110 тисяч гривень). 

 

     Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є безпроцентною та, як правило, пiдлягає 

погашенню протягом 60-85 днiв. 

 

 

     На 31 грудня 2020 року резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 

визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця 

резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на прогнозну 

iнформацiю. 

     Рiвень збиткiв, %; Валова балансова вартiсть, тис.грн.; ОКЗ за весь строк, тис.грн.: 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

- поточна: 0%; 388 352; (-)  

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%; -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%;  636; (636) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 2 618; (2 618) 

Разом: -; 391 606; (3 254) 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги: -;  388 352;  х 

 

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

- поточна: 0%; 1 688; (-) 

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%;  -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%; -; (-) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 436; (436) 

Разом:   -; 2 124; (436) 

Балансова вартiсть  iншої поточної дебiторської заборгованостi: -;  1 688; х 

 

     На 31 грудня 2019 року резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за 

продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi 

визначається згiдно з матрицею резервування, яка наведена у таблицi нижче. Матриця 

резервування основана на кiлькостi днiв прострочення активу з коригуванням на прогнозну 

iнформацiю. 

   Рiвень збиткiв, %; Валова балансова вартiсть, тис.грн.; ОКЗ за весь строк, тис.грн.: 



Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

- поточна: 0%; 220 791; (-)  

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%; -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%;  2 503; (2 503) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; -; - 

Разом: -; 223 294; (2 503) 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги: -;  220 791;  х 

 

     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

- поточна: 0%; 1 319; (-) 

- прострочена менше 30 днiв: 2,5%; -; (-) 

- прострочена вiд 30 до 90 днiв: 50%; -; (-) 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв: 70%;  -; (-) 

- прострочена вiд 181 до 360 днiв: 100%; -; (-) 

- iндивiдуально знецiнена заборгованiсть: 100%; 447; (447) 

Разом:   -; 1 766; (447) 

Балансова вартiсть  iншої поточної дебiторської заборгованостi: -;  1 319; х 

 

     Iнформацiя про рiвень кредитного ризику представлена в Примiтцi 29. 

     Змiни сум резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за товари, 

роботи, послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi за 2020 рiк та 2019 рiк 

представленi наступним чином: 

 (Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша дебiторська 

заборгованiсть): 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2020р.: 2 503; 447 

Нарахування резерву протягом 2020 року: -; - 

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi: (-); (11) 

Списання дебiторської заборгованостi протягом року: 751; (-) 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31.12.2020: 3 254; 436 

 

(Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; Iнша дебiторська 

заборгованiсть): 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2019р.: 2 503; 448 

Нарахування резерву протягом 2019 року: -; - 

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi: (-); (1) 

Списання дебiторської заборгованостi протягом року: (-); (-) 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31.12.2019: 2 503; 447. 

  

     15. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

     Станом на 31 грудня 2020 року довгострокова дебiторська заборгованiсть деномiнована в 

гривнях i є безвiдсотковою. 

     Довгострокова дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi за наданi цiльовi, 

безпроцентнi грошовi позики на придбання житла працiвникам Компанiї на встановлений 

договором термiн. 

     Для кожного дiючого договору позики на придбання  житла здiйснюється оцiнка 

справедливої вартостi кредиту на момент його визнання. Дана оцiнка дорiвнює приведенiй 

вартостi кредиту за ставкою, що "вiдображає вартiсть залучення кредитних засобiв на ринкових 

умовах"  -  ефективною ставкою. 

     Витрати Компанiї, що визначаються як рiзниця  мiж номiнальною вартiстю позики та її 



справедливою вартiстю, визнається поступово, протягом  надання послуг працiвниками, але не 

бiльше , нiж строк позики. 

     Амортизацiя таких передплачених витрат в складi прибуткiв та витрат здiйснюється  

протягом перiоду, що залишився до погашення позики в розмiрi процентних доходiв за перiод,  

що розрахованi з використанням ефективної процентної ставки. 

     Згiдно такого методу амортизацiї винагорода працiвникiв (рiзниця мiж номiнальною вартiстю  

позики та її справедливою вартiстю) розглядається як короткострокова вигода, тобто, 

винагорода виплачується протягом 12 мiсяцiв пiсля того, як працiвник надає послуги Компанiї.  

     У тих випадках, коли передбачено погашення  позики частинами згiдно до вiдповiдних 

договорiв, погашення заборгованостi, сума нарахованого проценту коригується на суму 

дисконту, що списується в доходи при погашеннi  -  з моменту, в якому вiдбулось  таке часткове 

погашення позики до кiнця строку позики. 

     Станом на 31 грудня довгострокова дебiторська заборгованiсть складається з наступних 

статей (31.12.2020; 31.12.2019): 

Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть  

Номiнальна сума: 9 138; 9 256 

Мiнус: ефект дисконтування: (2 934);  (3 704)  

Мiнус: резерв на знецiнення: (-); (-) 

Теперiшня вартiсть iншої довгострокової дебiторської заборгованостi: 6 204; 5 552. 

     Реструктуризована та iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть не передбачає 

номiнальної процентної ставки i дисконтується до її чистої приведеної вартостi з використанням 

ефективної процентної ставки, що на дату реструктурування приблизно дорiвнює дiючим 

нормам доходностi фiнансових iнструментiв, що мають в основному такi самi умови та 

характеристики, включаючи якiсть кредитiв, залишковий строк погашення з фiксованою 

договiрною ставкою, залишковий строк погашення основної суми, а також валюту. 

     Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть була дисконтована до приведеної вартостi з 

використанням рiчної процентної ставки 14% та пiдлягає погашенню у 2021  - 2023 роках. 

 

     16. Грошi та їх еквiваленти 

31.12.2020; 31.12.2019 

Залишки коштiв на банкiвських рахунках до запитання: 3 152; 7 095 

Грошовi кошти у касi: 21; 42 

Грошовi кошти в дорозi; -; - 

Всього грошей та їх еквiвалентiв: 3 173; 7 137. 

    На 31 грудня 2020 року грошi деномiнованi у гривнях (на 31 грудня 2019 року - деномiнованi 

у  гривнях). Станом на 31 грудня 2020 року у Компанiї є грошовi кошти з обмеженим правом до 

використання у сумi 2 663 тисячi гривень (на 31 грудня 2019 року: 2 623 тисяч гривень). 

 

     17. Iншi оборотнi активи 

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року iншi поточнi активи складалися iз сум 

податку на додану вартiсть, що виникли на дату отримання авансiв вiд покупцiв за товари, 

роботи, послуги та складали вiдповiдно 13 793 тисяч гривень та 12 887 тисяч гривень. Зазначенi 

суми податку на додану вартiсть будуть погашенi у перiодi визнання доходiв вiд реалiзацiї таких 

товарiв, робiт, послуг.  

 

     18. Зареєстрований (пайовий) капiтал та додатковий капiтал 

Акцiонерний капiтал Компанiї на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року представлений 

наступним чином (31.12.2020, тис.грн.; %; 31.12.2019, тис.грн., %):  

Акцiонер 1: 434 666,3; 99,995248; 434 666,3; 99,995248 

Акцiонер 2: 20,7; 0,004752; 20,7; 0,004752. 

Iншi: -; -; -; - 



Разом: 434 687; 100%; 434 687; 100%. 

     Загальна кiлькiсть ухвалених до випуску простих акцiй складає 1 738 747 866 акцiй 

номiнальною вартiстю 0,25 гривнi за акцiю.  

     Додатковий капiтал включає залишкову вартiсть об'єктiв житлового фонду, що не увiйшли до 

статутного капiталу Компанiї пiд час приватизацiї в сумi 12 тисяч гривень. 

     У сумi додаткового капiталу у 2020 роцi вiдбулися такi змiни (2020; 2019): 

Станом на 1 сiчня: 121; 229 

Амортизацiя неприватизованих основних засобiв: (109); (108) 

Станом на 31 грудня: (12); 121. 

     Чистий збиток за 2020 рiк склав 108 611 тисяч гривень (2019 рiк: 10 530 тисяч гривень). 

Таким чином, на кiнець 2020 року за даними Компанiї в результатi всiх операцiй непокритий 

збиток склав 1 795 026 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 1 636 856 тисяч гривень). 

 

     19. Поточнi зобов'язання  

     Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

     Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 

2019 року визнана у цiй звiтностi за поточною вартiстю та представлена наступним чином 

31.12.2020; 31.12.2019): 

Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахункам з постачальниками та пiдрядниками:47 

461; 78 768 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 25 933; 23 920 

Всього: 73 394; 102 688. 

     Кредиторська заборгованiсть за iншими поточними зобов'язаннями 

     Кредиторська заборгованiсть за iншими поточними зобов'язаннями на 31 грудня 2020 року та 

31 грудня 2019 року представлена наступним чином (31.12.2020; 31.12.2019): 

Зобов'язання щодо платежiв до бюджету : 25 297; 24 192 

Зобов'язання зi страхування: 39 095; 6 455 

Зобов'язання з оплати працi: 21 520; 23 088 

Iншi поточнi зобов'язання, в т.ч.:2 290 298; 2 023 357 

Заборгованiсть кредиторiв, заявлених по справi про банкрутство: 1 386 047; 1 386 047 

Заборгованiсть за енергоносiї: 389 034; 360 138 

Iнша: 515 217; 277 172. 

 

     20. Забезпечення та резерви  

     Забезпечення станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року були представленi наступним 

чином (31.12.2020; 31.12.2019): 

Поточнi забезпечення з виплати дивiдендiв: -; - 

Довгострокова частина зобов'язань за додатковим пенсiйним забезпеченням та виплатами при 

виходi на пенсiю: 342 422; 268 607  

Поточна частина зобов'язань за додатковим пенсiйним забезпеченням та виплатами при виходi 

на пенсiю: 51 976; 53 508  

Резерв на невикористанi вiдпустки: 32 623; 34 021  

Резерв пiд судовi справи та потенцiйнi штрафи:  -; - 

Всього:427 021; 356 136. 

 

     21. Забезпечення виплат персоналу  

     1) Забезпечення на виплату рiчних вiдпусток 

     Вiдповiдно до вимог законодавства України Компанiя зобов'язана оплачувати своїм 

працiвникам рiчнi вiдпустки, що розраховуються в залежностi вiд кiлькостi фактичного 

вiдпрацьованого часу.  

     На 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року зобов'язання Компанiї перед своїми 



працiвниками з оплати вiдпусток за перiод, який пiдлягає оплатi як вiдпустка, та змiни 

забезпечення на виплату вiдпусток персоналу за перiоди, що закiнчились 31 грудня 2020 року та 

31 грудня 2019 року, представленi наступним чином (2020; 2019): 

Залишок  на 1 сiчня: 34 021;  27 428 

Нараховано: 55 103; 61 885 

Використано: (56 501); (55 292) 

Залишок на 31 грудня: 32 623; 34 021 

      

     2) Пенсiйнi зобов'язання 

     Компанiя має юридичне зобов'язання перед  Пенсiйним Фондом України по компенсацiї 

витрат , що виникають у зв'язку з виплатою та доставкою пiльгових пенсiй працiвникам, якi 

були зайнятi на роботах та посадах з (особливо) шкiдливими i (особливо) важкими умовами 

працi. 

     Цi зобов'язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану з визначеними виплатами.  

Для оцiнки розмiру зобов'язань Компанiї  по плану з визначеними виплатами проведенi  

актуарнi розрахунки  з використанням ставки дисконтування та актуарних припущень, якi 

представленi  в актуарному звiтi. 

     Станом на 31 грудня 2020 загальна кiлькiсть учасникiв плану становила 2 740 осiб 

працiвникiв, а станом  на 31 грудня 2019 року - 2 973 особи .  

     У таблицях нижче показана зведена iнформацiя про компоненти витрат на виплату пенсiй, 

визнанi у звiтi про фiнансовi результати, та про суми, пов'язанi з пенсiйним планом, визнанi у 

звiтi про фiнансовий стан за 2020 рiк. Витрати на виплату пенсiй, за винятком процентних 

витрат, включаються до iнших операцiйних витрат, процентнi витрати - до складу фiнансових 

витрат, переоцiнка чистого зобов'язання (актуарний збиток) - до складу iншого сукупного 

доходу.  

     Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi нижче (31.12.2020; 31.12.2019): 

Номiнальна ставка дисконту, %: 10,6; 13,26 

Рiст заробiтної плати , %: 7,3; 3,8 

Коефiцiєнт плинностi персоналу: 6,7; 6. 

     Суми, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, визначенi таким чином (31.12.2020; 31.12.2019):  

Поточнi зобов'язання по  плану з визначеними виплатами, з них: 51 976; 53 508 

простроченi: 36 9784;  - 

Довгостроковi  зобов'язання по плану з визначеними  виплатами: 342 422; 268 607 

Зобов'язання з виплат працiвникам: 394 398; 322 115. 

     Далi показана змiна  теперiшньої вартостi зобов'язання за планом з визначеними виплатами за 

рiк(2020; 2019):  

На 1 сiчня: 322 115; 170 194 

Змiна в облiковiй оцiнцi: -; 166 282 

Вартiсть поточних послуг: 37 067; 36 439 

Процентнi витрати: 39 165; 14 856 

Виплаченi винагороди: (53 508); (65 656) 

Переоцiнка чистого зобов'язання (актуарний збиток): 49 559; - 

На 31 грудня: 394 398; 322 115 

     У звiтi про фiнансовi результати визнано такi суми (2020; 2019):  

Вартiсть поточних послуг: 37 067; 36 439 

Процентнi витрати : 39 165; 14 856 

Всього: 76 232; 51 295 

Iнший сукупний дохiд: 49 559; -. 

 

    

 



      22. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 2020; 2019: 

Сульфат залiза:  190 716; 167 905 

Жовтi пiгменти:  -; 5 738 

Послуги з переробки давальницької сировини: 1 479 407; 1 892 073 

Iншi: 218 757; 128 390 

Всього доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 1 888 880; 2 194 106. 

 

     23. Iншi операцiйнi доходи, iншi фiнансовi доходи та iншi доходи (2020; 2019): 

Реалiзацiя iнших  оборотних активiв: 7 739; 7 768 

Операцiйна оренда активiв: 744; 766 

Операцiйна курсова рiзниця: 4 877; 12 402 

Отриманi штрафи, пенi, неустойки: 21 048; 2 872 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi: 159; 7 166 

Оприбуткованi лишки ранiше списаних ТМЦ: 2 001; 6 475 

Доходи вiд закладу харчування: 5 120; 6 038 

Зменшення резерву сумнiвних боргiв: -; - 

Реалiзацiя послуг соцiальних закладiв:1 170; 14 494 

Iншi операцiйнi доходи: 1 053; 1 887 

Всього iнших операцiйних доходiв:  43 911; 59 868 

Неоперацiйна курсова рiзниця: -; - 

Безоплатно одержанi активи: -;  - 

Доходи вiд оприбуткованих активiв по iнвентаризацiї: 1 229; 262 

Всього iнших доходiв:  1 229; 262 

Iншi фiнансовi доходи: 770; 688 

Всього iнших  фiнансових доходiв: 770; 688. 

 

     24. Витрати (2020; 2019): 

Природний газ: 223 910; 512 155 

Електрична енергiя: 294 849; 311 420 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 515 153; 508 690 

Сировина, запаснi частини та деталi: 224 204; 305 922 

Змiна в запасах готової продукцiї: (9 660); (284)  

Змiна незавершеного виробництва: 4 980; (6 846) 

Знос та амортизацiя: 53 745; 56 241   

Податки, крiм податку на прибуток: 41 652; 40 881 

Послуги: 37 557; 35 912 

Iнше: -; - 

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 1 386 390; 1 764 091 

Транспортнi послуги: 11 139; 23 333 

Страхування: -; - 

Послуги: 753; 1 952 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 2 554; 2 851         

Пакування: 6 905; 6 464 

Iншi транспортнi послуги: 16 747; 15 995 

Всього витрат на збут: 38 098; 50 595 

Страхування: 20; 27 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування: 113 720; 111 123 

Послуги: 4 354; 5 707 

Електрична енергiя та комунальнi послуги: 5 850; 7 042 

Вiдрядження: 295; 506 

Податки, крiм податку на прибуток: 13 182; 13 651 



Знос та амортизацiя: 2 048; 1 860 

Iнше: 22 671; 24 963 

Всього адмiнiстративних витрат:162 140; 164 879 

Собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв: 6 105; 5 824 

Збиток вiд курсової рiзницi за мiнусом доходiв: 18 593;  915 

Витрати, пов'язанi з простоюванням: 66 711; 64 395 

Витрати на соцiальну сферу та спонсорську пiдтримку: 21 020; 36 151 

Витрати на виплату додаткових пенсiй: 37 067; 36 438 

Штрафи: 139 240; 102 068 

Збиток вiд продажу iноземної валюти: 458; 631 

Витрати вiд знецiнення запасiв: -; 32 

Iнше: 18 913; 24 579 

Всього iнших операцiйних витрат: 308 107; 271 033. 

 

     Витрати, пов'язанi з простоюванням, включають витрати, коли завод чи окремi цехи не 

працювали: на оплату працi у сумi 31 094 тисяч гривень, витрати на електричну енергiю та 

комунальнi послуги у сумi 6 931 тисяч гривень, амортизацiю у сумi 8 315 тисяч гривень, а також 

iншi витрати у сумi 20 371 тисяч гривень (у 2019 роцi вiдповiдно - 29 396 тисяч  гривень, 8 951 

тисяч гривень, 9 273 тисяч гривень та 16 775 тисяч гривень). 

      

     25. Фiнансовi витрати (2020; 2019): 

Збиток вiд неоперацiйної курсової рiзницi: -; - 

Витрати вiд дисконтування пiльгових пенсiй: 39 165; 14 856 

 Вiдсотки за кредит: 109 501; - 

Всього витрат: 148 666; 14 856. 

      

     26.Податок на прибуток 

     Компанiя оподатковується в Українi. У 2020 та 2019 роках податок на прибуток пiдприємств 

в Українi стягується з суми оподатковуваного прибутку за ставкою 18% (2020; 2019): 

 Прибуток (збиток) до оподаткування: (785 509); (685 522) 

Встановлена законом ставка податку на прибуток: 18%;  18% 

Теоретична сума оподаткування за встановленою законом ставкою податку: (-);  (-) 

Змiна невизнаних тимчасових рiзниць: 18 170;  (12 160) 

Витрати (-)/Дохiд (+) з податку на прибуток за рiк: -;  - 

     Коригування бухгалтерського прибутку для цiлей розрахунку податку на прибуток 

призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий ефект 

змiн цих тимчасових рiзниць показаний далi.  

  (31.12.2019; Вiднесено на прибуток чи збиток; Вiднесено на iнший сукупний дохiд; 31.12.2020): 

 Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування 

Резерв сумнiвних боргiв: 637; 172; -; 809 

Перенесенi податковi збитки: 123 394; 17 998; -; 141 392 

Вiдстрочений податковий актив: 124 031; 18 170; -; 142 201 

Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив: (124 031);  (18 170);  -; (142 201) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив: -; -; -; - 

     (31.12.2018; Вiднесено на прибуток чи збиток; Вiднесено на iнший сукупний дохiд; 

31.12.2019): 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/(збiльшують) суму оподаткування 

Резерв сумнiвних боргiв: 637; -; -; 637 

Перенесенi податковi збитки: 135 554; (12 160); -; 123 394 

Вiдстрочений податковий актив: 136 191; (12 160); -; 124 031 



Резерв пiд невизнаний вiдстрочений податковий актив: (136 191); 12 160; -; (124 031) 

Визнаний вiдстрочений податковий актив: -; -; -; - 

     Керiвництво вважає, що воно наразi не може пiдтвердити здатнiсть Компанiї генерувати у 

майбутньому достатнiй розмiр оподатковуваного доходу та можливiсть визнання доходу з 

вiдстроченого податку, який виникає вiд тимчасових рiзниць. 

 

     27. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

     Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, яка включена до фiнансової 

звiтностi, являє собою суму, на яку можна обмiняти iнструмент в результатi поточної угоди мiж 

зацiкавленими сторонами, вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. 

     Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та припущення: 

- Справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно дорiвнює 

їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в 

найближчому майбутньому. 

- Справедлива вартiсть кредитiв  та iншої фiнансової заборгованостi, визначається шляхом 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з використанням поточних ставок для 

заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiнами, якi залишилися до 

погашення. 

     Визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв здiйснюється у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ 13 "Справедлива вартiсть". Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою 

можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 

сторонами, окрiм операцiй примусового або лiквiдацiйного продажу. Оскiльки для бiльшостi 

фiнансових iнструментiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої 

справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi поточної 

економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Оцiнки, 

представленi у цiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми, за якi Компанiя 

могла б реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту.  

     Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових 

iнструментiв, що належать Компанiї, i якi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi станом на 

(31.12.2020, Балансова вартiсть, Справедлива вартiсть; 31.12.2019, Балансова вартiсть, 

Справедлива вартiсть): 

Фiнансовi активи   

Грошовi кошти та їх еквiваленти: 3 152; 3 152; 7 095; 7 095 

Виданi позики: 6 204;  6 204;  5 552; 5 552 

Торгова дебiторська заборгованiсть: 388 352; 388 352; 220 791; 220 791 

Iнша дебiторська заборгованiсть: 1 688;  1 688; 1 319; 1 319 

Фiнансовi зобов'язання  

Торгова кредиторська заборгованiсть: 47 461; 47 461; 78 768; 78 768 

Iншi поточнi зобов'язання: 2 290 298; 2 290 298; 2 023 357; 2 023 357. 

     Фiнансовi активи Компанiї представленi класами "Грошовi кошти та їхнi еквiваленти", 

"Виданi позики" та "Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть" та облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. Для таких фiнансових активiв не iснує активного ринку i, оскiльки 

вони мають короткострокову природу, їх справедлива вартiсть, за оцiнками Компанiї, дорiвнює 

їх балансовiй вартостi станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв. 

     Фiнансовi зобов'язання Компанiї представленi торговельною кредиторською заборгованiстю 

та iншими поточними зобов'язаннями та облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

     Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, торговельна кредиторська заборгованiсть, як 

правило, мають короткострокову природу i керiвництво Компанiї оцiнює їх справедливу 

вартiсть на рiвнi балансової станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв. 

     Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi 



     Компанiя оцiнює фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю на кожну дату складання 

звiту про фiнансовий стан. Всi активи i зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, 

класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi: 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi котирувань цiн на активних 

ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1; 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вiдмiнних вiд котирувань 

цiн, включених до рiвню 1, вихiдних даних, якi спостерiгаються для активу або зобов'язання 

безпосередньо (цiни) або побiчно (похiднi вiд цiн) - рiвень 2; 

- Iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вихiдних даних для активу 

або зобов'язання, якi не грунтуються на спостережуваних ринкових даних (вихiднi данi, якi не 

спостерiгаються на ринку) - рiвень 3. 

     Нижче представлена iєрархiя джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов'язань 

Компанiї за справедливою вартiстю: 

 (Справедлива вартiсть: Котирування на активних ринках, Рiвень 1; Значнi спостережнi вихiднi 

данi, Рiвень 2;: Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3; Разом) станом на  31.12.2020: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: -; 3 152; -; 3 152 

Виданi позики: -; 6 204; -; 6 204 

Торгова дебiторська заборгованiсть: -; 388 352; -; 388 352 

Iнша дебiторська заборгованiсть: -; 1 688; -; 1 688 

Торгова кредиторська заборгованiсть: -; 47 461; -; 47 461 

Iншi поточнi зобов'язання: -;  2 290 298; -; 2 290 298. 

 

 (Справедлива вартiсть: Котирування на активних ринках, Рiвень 1; Значнi спостережнi вихiднi 

данi, Рiвень 2;: Значнi неспостережнi вихiднi данi, Рiвень 3; Разом) станом на 31.12.2019: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти: -; 7 137; -; 7 137 

Виданi позики: -; 5 552; -; 5 552 

Торгова дебiторська заборгованiсть: -; 220 791; -; 220 791 

Iнша дебiторська заборгованiсть: -; 1 319; -; 1 319 

Торгова кредиторська заборгованiсть: -; 78 768; -; 78 768 

Iншi поточнi зобов'язання:  -;  2 023 357; -;  2 023 357. 

     За звiтний перiод переведення мiж рiвнями джерел справедливої вартостi не здiйснювались. 

 

     28. Умовнi та iншi зобов'язання  

     Судовi процеси. В рамках розпочатої у 2012 роцi процедури санацiї до Компанiї поданi 

позови про стягнення з неї суми заборгованостi, яка мала мiсце на дату подання таких позовiв. 

Загальна сума поданих позовiв складає 1 386 047 тисяч гривень. Черговiсть погашення 

заборгованостi була ухвалена рiшенням господарського суду Сумської областi 5 липня 2012 

року. Графiк погашення зобов'язань вiдповiдно до погодженого плану санацiї передбачає 

погашення боргiв у перiод 2017-2030 роки. Аналiз погашення зобов'язань Компанiї вiдповiдно 

до погодженого графiку поданий у Примiтцi 29. 

     Крiм того, в цiй фiнансовiй звiтностi вiдображенi зобов'язання Компанiї перед iншими 

кредиторами, якi визнанi Компанiєю за судовими рiшеннями. Iнших зобов'язань Компанiї, не 

вiдображених у цiй звiтностi, немає. 

     Податковi зобов'язання. Податкове законодавство України та його застосування у ходi 

дiяльностi та операцiй Компанiї допускає рiзнi тлумачення. У зв'язку з цим податковi позицiї, 

визначенi керiвництвом, та офiцiйна документацiя, яка пiдтверджує податковi позицiї, можуть 

бути успiшно оскарженi вiдповiдними органами. Українське податкове адмiнiстрування 

поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик проведення перевiрок операцiй, якi не 

мають чiткого фiнансово- господарського призначення або якi проводилися за участi 

контрагентiв, що не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи можуть 

проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля 



їхнього закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. 

     Оскiльки податкове законодавство України не мiстить чiтких iнструкцiй щодо деяких 

податкових питань, Компанiя час вiд часу застосовує тлумачення таких питань. Хоча 

керiвництво вважає, що прийнятi Компанiєю податковi позицiї та тлумачення обгрунтованi, 

iснує ризик того, що у випадку оскарження цих податкових позицiй та тлумачень вiдповiдними 

органами може виникнути додаткова заборгованiсть за податками. Наслiдки цього не можуть 

бути достовiрно оцiненi, однак вони можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi 

Компанiї в цiлому.  

     Суттєвих змiн у податковому законодавствi  у 2020 роцi не вiдбулось. З 1 сiчня 2021 року  

мiнiмальна заробiтна плата  в Українi  становить 6 000 гривень. Сума єдиного внеску не може 

бути  меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску за мiсяць, у якому отримано дохiд 

(прибуток), мiнiмальна сума  єдиного внеску для таких осiб у 2021 роцi складатиме 1 320 

гривень (6 000 х 22 вiдсотки). За оцiнкою Компанiї , впливом змiн у 2021 роцi та подальших 

перiодах є збiльшення  загальних витрат, пов'язаних з виплатами персоналу. 

     Керiвництво Компанiї вважає, що станом на звiтну дату тлумачення та дотримання 

вiдповiдного законодавства є обгрунтованим, та готове вiдстоювати позицiю Компанiї з 

податкових питань, втiм не виключено, що податковi органи можуть не погоджуватися з таким 

тлумаченням. 

     Активи у заставi. Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року активи у заставi були 

такими (31.12.2020; 31.12.2019): 

Основнi засоби: 709 943; 667 198 

Запаси: 111 455; 111 455 

Всього активiв у заставi: 821 398; 778 653. 

     Зобов'язання з поручительства. На дату затвердження даної фiнансової звiтностi Компанiя не 

виступає поручителем та не є гарантом будь яких запозичень третiх осiб.   

     Питання, пов'язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi 

зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також 

судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За поточних правил, 

якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво Компанiї вважає, що 

суттєвих зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує. 

 

     29. Управлiння фiнансовими ризиками 

     Функцiя управлiння ризиками у Компанiї вiдповiдає за фiнансовi ризики, а також операцiйнi 

та юридичнi ризики. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний 

ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику 

лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й 

нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними 

ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та 

полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

     Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики, що виникають у зв'язку з 

вiдкритими позицiями (а) в iноземних валютах, та (б) процентних активiв та зобов'язань, якi 

значним чином залежать вiд загальних та конкретних ринкових змiн, а також на (с) цiновий 

ризик. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Компанiєю, та 

щоденно контролює їхнє дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає 

виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку суттєвих ринкових змiн. 

     Показана далi чутливiсть до ринкових ризикiв передбачає змiну одного фактору при 

незмiнностi решти факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв 

можуть бути взаємопов'язанi - наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну. 



     Валютний ризик. У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику 

Компанiї (щодо курсу обмiну гривнi до долара США, ЕВРО, РУБ) станом на кiнець звiтного 

перiоду (31.12.2020; 31.12.2019): 

Монетарнi фiнансовi активи демiнованi в iноземних валютах: -; - 

Торгова дебiторська заборгованiсть: -; - 

Грошовi кошти: -; - 

Монетарнi фiнансовi зобов'язання демiнованi в iноземних валютах: (-); (71 942) 

Торгова кредиторська заборгованiсть: (-); (2 046) 

Iнша кредиторська заборгованiсть: (84 664); (69 896) 

Заборгованiсть по нарахованих вiдсотках: -; - 

Чиста балансова позицiя: (84 664); (71 942). 

     У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США та ЕВРО на 20% 

по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення збитку Компанiї до 

оподаткування на   16 933  тисячi гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2019 року - на 14 388 тисячi 

гривень). 

     Ризик процентної ставки. Доходи та грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi Компанiї 

переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Компанiя не має зобов'язань по 

кредитам, отже, Компанiя не наражається на значний процентний ризик. 

     Цiновий ризик. Компанiя не наражається на цiновий ризик у вiдношеннi до її фiнансової 

звiтностi, оскiльки не має значних iнвестицiй в цiннi папери та фiнансовi iнструменти, якi 

пiддавали б її цiнового ризику. 

    Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик 

того, що одна зi сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом може завдати фiнансовi збитки 

iншiй сторонi внаслiдок невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик пов'язаний з 

банками, в яких розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти Компанiї, а також з клiєнтами 

Компанiї з непогашеною дебiторською заборгованiстю. 

     Монiторинг та аналiз кредитного ризику здiйснюється окремо за кожним випадком. Кредитнi 

оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений лiмiт. 

     Керiвництво Компанiї аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками 

погашення та у подальшому контролює простроченi залишки. Таким чином, керiвництво 

Компанiї вважає за необхiдне надавати у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi iнформацiю 

про строки прострочення заборгованостi та iншi данi про кредитний ризик. 

     Максимальний рiвень кредитного ризику вiдображається в балансовiй вартостi фiнансових 

активiв, представлених в фiнансовiй звiтностi Компанiї за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 

Компанiя не забезпечує свою дебiторську заборгованiсть заставою. На думку керiвництва 

Компанiї, кредитний ризик належним чином врахований у створених резервах пiд знецiнення 

вiдповiдних активiв. 

     Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року максимальна сума кредитного 

ризику представлена балансовою вартiстю фiнансових активiв (31.12.2020; 31.12.2019): 

Торгова дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14): 388 352; 220 791 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14): 1 688; 1 319 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 16), в т.ч.: 3 152; 7 095 

- поточнi рахунки: 3 152; 7 095 

- банкiвськi депозити: -; - 

Всього: 393 192; 229 205. 

     Концентрацiя кредитного ризику  

     У Компанiї iснує концентрацiя кредитного ризику. Керiвництво контролює та розкриває 

iнформацiю про концентрацiю кредитного ризику на пiдставi одержаних звiтiв, в яких мiстяться 

данi про контрагентiв iз загальною сумою заборгованостi понад 10% вiд вартостi оборотних 

активiв. 

     Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя мала непогашену заборгованiсть у сумi 383 199 



тисяч гривень вiд одного контрагенту, що становить 98,0% вiд чистої фiнансової дебiторської 

заборгованостi. 

     На 31 грудня 2020 року 15,0% грошових коштiв та їх еквiвалентiв були розмiщенi переважно 

в двох банках.  

     Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

     Компанiя застосовує спрощений пiдхiд, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцiнки 

очiкуваних кредитних збиткiв, за яким використовується оцiночний резерв пiд очiкуванi збитки 

за весь строк для всiєї торговельної та iншої дебiторської заборгованостi, та активам за 

договорами. 

     Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

була згрупована на основi загальних характеристик кредитного ризику та кiлькостi днiв 

прострочки платежу.  

     Для визначення ймовiрностi дефолту Компанiя визначає дефолт як ситуацiю, коли схильнiсть 

до ризику вiдповiдає одному або декiльком iз нижчеперелiчених критерiїв: 

- прострочка дебiтором передбачених договором платежiв перевищує 90 днiв; 

- дебiтор вiдповiдає критерiям ймовiрної неплатоспроможностi вказаним нижче: 

- неплатоспроможнiсть; 

- порушення одного або декiлькох фiнансових обмежувальних умов (ковенант); 

- виникнення ймовiрностi банкрутства. 

Для цiлей розкриття iнформацiї Компанiя привела визначення дефолту в повну вiдповiднiсть 

визначенню кредитно-знецiнених активiв. Вищезазначене визначення дефолту застосовується до 

всiх категорiй фiнансових активiв Компанiї. 

     Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв Компанiя застосовує три пiдходи:  

(i) оцiнка на iндивiдуальнiй основi;  

(ii) оцiнка на портфельнiй основi;  

(iii) оцiнка на основi зовнiшнiх рейтингiв.  

     Компанiя здiйснює оцiнку на iндивiдуальнiй основi для дебiторської заборгованостi iз 

строком прострочення бiльше 90 днiв та у випадку, прострочення заборгованостi, якщо сума 

прострочення перевищує 10% вiд загальної суми боргу. Компанiя здiйснює оцiнку на 

портфельнiй основi для дебiторської заборгованостi, простроченої менше нiж 90 днiв. Компанiя 

здiйснює оцiнку на основi зовнiшнiх рейтингiв для грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  

     Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя зiткнеться з труднощами 

при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями. 

     Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми 

грошових коштiв, а також наявнiсть достатнiх фiнансових ресурсiв для задоволення зобов'язань 

в момент, коли настає строк їхнього погашення. Управлiння поточною лiквiднiстю Компанiї 

здiйснюється шляхом контролю сум дебiторської та кредиторської заборгованостi . 

      Нижче в таблицi поданий аналiз фiнансових зобов'язань Компанiї за строками погашення на 

31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року  

     (станом на 31.12.2020; За вимогою (*); Менше нiж 3 мiсяцi; Вiд 3 до 12 мiсяцiв; Вiд 1 до 5 

рокiв; Бiльше 5 рокiв; Усього): 

Торговельна кредиторська заборгованiсть, тис. грн.: 388 640; 1 876; 13 942; 2 309; 21 576; 428 

343 

Iншi поточнi зобов'язання, тис.грн.: 491 345; -; -;  -; 1 386 047; 1 877 392 

Усього: 879 985; 1 876; 13 942; 2 309; 1 407 623; 2 305 735. 

     (станом на 31.12.2019; За вимогою (*); Менше нiж 3 мiсяцi; Вiд 3 до 12 мiсяцiв; Вiд 1 до 5 

рокiв; Бiльше 5 рокiв; Усього): 

Торговельна кредиторська заборгованiсть, тис. грн.: 358 472; 23 433; 14 349; 31 939; -; 428 193 

Iншi поточнi зобов'язання, тис.грн.: 264 342; -; -;  -; 1 380 047; 1 644 389 

Усього: 622 814;  23 433; 14 349;  31 939;  1 380 047;  072 582. 

     (*) вказуються суми фiнансових зобов'язань, по яким пройшов строк оплати та/або суми 



заборгованостi, якi можуть бути затребуванi у будь - який момент. 

 

     30. Управлiння ризиком капiталу  

     Метою Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи Компанiї в 

якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та 

вигоди iншим зацiкавленим сторонам. Наразi у Компанiї немає офiцiйної полiтики управлiння 

капiталом. 

 

     31. Подiї пiсля звiтної дати 

     Пiсля 31 грудня 2020 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не 

вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Компанiї.  

У зв'язку зi свiтовою пандемiєю коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадженням 

Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю 

її подальшого поширення в Українi, повiдомляємо наступне: 

      управлiнський персонал Компанiї оцiнює додатковi ризики дiяльностi суб'єктiв 

господарювання в комунальнiй галузi України та їх можливий вплив на безперервнiсть 

дiяльностi Компанiї; 

     очiкується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо вимiряти чи оцiнити 

на даний час з повним ступенем достовiрностi. 

     Найбiльш значущим для Компанiї ризиком, пов'язаним з пандемiєю COVID-19 та 

запровадженням карантинних та обмежувальних заходiв, стає кредитний ризик, який 

необхiдний для розгляду в доповнення ранiше оцiнених ризикiв. Компанiя застосовує наступнi  

методи управлiння кредитним ризиком:  

- аналiз платоспроможностi споживача; 

- структурування заборгованостi споживачiв  по строкам виникнення; 

- належне документування операцiй по нарахуванню кiлькостi та вартостi спожитих послуг; 

- контроль за термiнами погашення. 

      В даний час управлiння ризиками стає невiд'ємною частиною стратегiчного й оперативного 

управлiння для Компанiї, яка намагається забезпечити безперервну роботу Компанiї, зокрема: 

     Формування команди з прийняття рiшень в надзвичайних ситуацiях. Для визначення складу 

команди оцiненi сильнi професiйнi сторони її членiв i при необхiдностi будуть залученi фахiвцi з 

урахуванням специфiки дiяльностi Компанiї. 

     Оцiнка ризикiв та уточнення механiзмiв, планiв екстреного реагування та подiлу робочих 

обов'язкiв. В умовах виробничої ситуацiї, що загрожує небезпекою життю працiвникiв Компанiї, 

керуючись ст. 39 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" та постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї 

України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

Компанiєю видано наказ-постанову вiд 31 березня 2020 року № 113/54 "Про недопущення  

розповсюдження COVID-19 на ПАТ "СУМИХIМПРОМ", згiдно з яким запроваджено 

надзвичайнi заходи для безперебiйної роботи Компанiї в перiод пандемiї . 

     Розробка механiзму позитивної взаємодiї з спiвробiтниками, клiєнтами та постачальниками 

та створення стандартизованих комунiкацiйних документiв. Важливо стабiлiзувати ланцюги 

поставок i самосвiдомiсть працiвникiв i зовнiшнiх партнерiв, а також оптимiзувати систему 

управлiння поширенням iнформацiї та обслуговування клiєнтiв, щоб уникнути формування 

негативної громадської думки через здiйснення недбалих або непослiдовних дiй. У той же час 

необхiдно використовувати iснуючу iнформацiйну систему Компанiї для збору, передачi та 

аналiзу iнформацiї про епiдемiю й оперативного надання даних про ризики. 

     Пiдтримка фiзичного та психiчного здоров'я спiвробiтникiв та аналiзу характеру рiзних 

функцiй i робочих мiсць для забезпечення належного вiдновлення роботи. Компанiя встановила 

систему контролю за станом здоров'я персоналу та забезпечила конфiденцiйнiсть iнформацiї про 

здоров'я працiвникiв. Компанiя забезпечує безпеку робочого середовища шляхом обов'язкового 



прибирання та дезiнфекцiї робочих мiсць вiдповiдно до санiтарно-гiгiєнiчних вимог органiв 

охорони здоров'я в перiод поширення iнфекцiйних захворювань. Компанiя висвiтлює питання 

безпеки в перiод епiдемiї, по самозахисту та пiдвищує їх обiзнанiсть в питаннях безпеки та 

запобiгання ризикам. 

     Акцент на планах реагування на ризики в ланцюгах поставок. На рiвнi управлiння товарно-

матерiальними запасами Компанiя розглядає можливiсть продовження циклу обороту запасiв 

внаслiдок низького споживання, вiдповiдного зростання фiнансових витрат i тиску на рух 

грошових коштiв. 

     Забезпечення соцiальної вiдповiдальностi та управлiння взаємодiєю з зацiкавленими 

сторонами, а також впровадження стратегiй сталого розвитку в процес прийняття рiшень. 

Компанiя слiдує єдиному плану та заходам, що розробленi державою. Компанiя реалiзовує 

програми корпоративної соцiальної вiдповiдальностi з точки зору охорони навколишнього 

середовища, розвитку суспiльства, економiки та стабiльностi кадрiв, а також забезпечує 

взаємодiю з спiльнотою та постачальниками. Вони оцiнюють потенцiйний вплив i тривалiсть 

епiдемiї, коригують плани та надають iнформацiю про запропонованi заходи та результати 

оцiнки акцiонерам або членам правлiння. 

     Розробка плану управлiння даними про персонал, iнформацiйною безпекою та 

конфiденцiйними даними. Компанiя розробляє надiйнi механiзми управлiння основними даними 

персоналу та реєструє штатних i вiддалених працiвникiв, постачальникiв, партнерiв та iнших 

працiвникiв, з якими вони взаємодiють. Компанiя налагоджує процес виконання дистанцiйними 

та штатними працiвниками своїх обов'язкiв, органiзовує цiлодобову пiдтримку як у вiддаленому, 

так i в штатному режимi для забезпечення безперебiйної роботи серверних, мереж, систем, 

додаткiв i ресурсiв. 

     Результати таких оцiнок керiвництво Компанiї застосувало при складаннi рiчної фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк. 

     Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена директором виконавчим та надана Головному 

управлiнню статистики у Сумськiй областi 22 лютого 2021 року. 

Директор виконавчий  В.М. Волков 

Головний бухгалтер  В.М. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

   



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

"ДIВАЙС - ГРУП" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33498239 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01013, Україна, м. Київ, вул. 

Бойчука, буд.3, оф. 18 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3616 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф  

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 5 

"Безперервність діяльності" до 

фінансової звітності, яка зазначає, 

що Компанія станом на 31 грудня 

2020 року мала чистий дефіцит 

оборотного капіталу в сумі 1 831 

013 тисяч гривень (на 31 грудня 

2019 року - 1 707 598 тисяч гривень) 

та отримала збиток за 2020 рік у 

сумі 108 611 тисяч гривень (за 2019 

рік - 10 530 тисяч гривень). Це 

вказує на те, що існує суттєва 

невизначеність, що може поставити 

під сумнів здатність Компанії 

продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. В 2012 році в 

Компанії введена процедура санації 

у справі про банкрутство, яка триває 

на дату складання цієї фінансової 

звітності.  

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 



"Умови, в яких працює Компанія" та 

Примітку 31 "Події після звітної 

дати" до фінансової звітності, які 

описують вплив пандемії 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

на діяльність Компанії. Остаточний 

вплив на даний час не може бути 

визначений. Але ми звертаємо увагу 

на цю обставину з огляду на те, що 

ця обставина спричиняє 

невизначеність економічної ситуації 

та існує значна ймовірність 

подальшого її негативного впливу 

на економіку України в цілому та на 

операційну діяльність Компанії 

зокрема.  

 

Нашу думку не було модифіковано 

щодо цих питань. 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 15/03-2021, дата: 15.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.03.2021, дата 

закінчення: 29.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 29.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

220 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

      ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

 

 

Керівництву та власникам  

 

Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром"  

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

 

 

      Думка із застереженням 

 

      Ми, незалежні аудитори ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП", провели 

аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" (далі - 

Компанія), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 

року, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал, 



звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, 

та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

 

      На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в параграфі "Основа 

для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2020 року та її 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової 

звітності. 

 

 

 

      Основа для думки із застереженням 

 

      В порушення положень Міжнародних стандартів фінансової звітності для переходу на 

МСФЗ Компанія не визначала та не використовувала справедливу вартість основних засобів, 

незавершеного будівництва та нематеріальних активів станом на 01.01.2012 року як доцільну 

собівартість цих активів. Балансова вартість об'єктів основних засобів, незавершеного 

будівництва та нематеріальних активів, відображених в Балансі (Звіт про фінансовий стан) 

станом 31 грудня 2020 року, визначені за правилами Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та складає 806 770 тисяч гривень (31 грудня 2018 року - 768 471 тисяч 

гривень). 

 

       Через характер процедур, що вимагаються для визначення доцільної собівартості об'єктів 

основних засобів, незавершеного будівництва та нематеріальних активів, аудитор не зміг 

впевнитися, чи може доцільна собівартість цих об'єктів бути порівняна з їх балансовою 

вартістю. 

 

       Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової діяльності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії 

згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

     Ключові питання аудиту 

 

     Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до 

питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" та "Пояснювальному 

параграфі", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід 

відобразити в нашому звіті. 

 

     Ключові питання аудиту: 

 

Повнота і своєчасність визнання виручки  



 

Основною діяльністю Компанії є виробництво мінеральних добрив та послуги переробки з 

давальницької сировини. 

 

Сума виручки Компанії за 2020 рік склала 1 888 880 тисяч гривень. Виручка є суттєвою 

статтею і ключовим індикатором результатів діяльності Компанії.   

 

     Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 15 "Дохід від договорів з 

клієнтами" (далі - МСФЗ 15) для обліку доходів, що виникають за договорами з клієнтами, 

застосовується модель, що містить п'ять етапів і яка вимагає визнання доходу в сумі, що 

відображає відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передачу 

готової продукції та наданих послуг. МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження і враховувати 

всі доречні факти і обставини на усіх етапах моделі визнання доходів.  

 

     Як ключове питання було розглянуто під час аудиту: 

 

     Ми виконали такі процедури: 

 

Перевірили ефективність процедур та функціонування системи внутрішнього контролю над 

процесами виробництва та реалізації продукції. 

 

Провели загальну оцінку системи ІТ контролю та пов'язаними з ними процесами передачі та 

обробки даних щодо кількості виробленої та реалізованої продукції. 

 

Провели аналітичний перерахунок виручки на основі даних щодо кількості виробленої 

протягом року продукції, скоригованої на зміни у залишках продукції та затверджених 

керівництвом Компанії прайс-листів.  

 

Ми перевірили кількість виробленої продукції за допомогою аналітичних процедур та 

первинних документів. 

 

Провели тестування на вибірковій основі сум виручки від основних покупців (замовників) на 

основі зовнішніх листів підтверджень, отриманих від покупців (замовників). 

 

Проаналізували умови договорів з основним покупцями (замовниками) з точку зору переходу 

контролю та вибірково перевірили, що виручка визнається на дату переходу контролю над 

реалізованою продукцією. 

 

Протестували, що витрати у сумі собівартості реалізованої продукції визнаються у момент 

визнання доходу від виручки.  

 

Ми перевірили повноту та точність відповідних розкриттів у примітках до фінансової 

звітності.  

 

      Інша інформація 

 

      Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, що подається 

разом з фінансовою звітністю та звітом незалежного аудитора.  

 

Інша інформація складається з наступних звітів: 

 



- Звіту про управління за 2020 рік; 

 

- Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік. 

 

Наша думка щодо фінансової звітності Компанії не поширюється на таку іншу інформацію і 

ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

     У зв'язку з аудитом цієї фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

такою іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 

викривлення. 

 

     Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  

 

     Звіт про управління за 2020 рік 

 

     Компанія планує підготувати та оприлюднити Звіт про управління за 2020 рік після дати 

складання цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та ознайомлення із Звітом  про 

управління за 2020 рік, за  виключенням впливу питань, викладених у розділі "Основа для 

думки із застереженням", якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, 

ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими 

повноваженнями.  

 

     Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

Компанія планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 

2020 рік після дати складання цього звіту незалежного аудитора. Після отримання та 

ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних папері, якщо ми дійдемо висновку, що в 

ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого 

наділено найвищими повноваженнями. 

 

     Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

     Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку 

систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 

щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

 

     При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

може бути застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

     Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії. 



 

      Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

      Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

 

     Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

 

- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Компанії продовжувати 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови 

можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

     Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

 

     Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 



інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.  

 

     З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 

 

     ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

      Ця інформація надана на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" про надання додаткової інформації за 

результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес. 

 

      У відповідності до вимог статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" ми наводимо в нашому звіті незалежного аудитора наступну 

інформацію, яка вимагається на додаток до вимог Міжнародних стандартів аудиту: 

 

      Призначення і тривалість аудиторського завдання 

 

      Нас було призначено 11 березня 2021 року рішенням Керуючого санацією Компанії для 

виконання обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 

2020 року. Ми вперше призначені аудитором для проведення аудиту фінансової звітності 

Компанії. 

 

      Надання неаудиторських послуг та незалежність 

 

      Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавили Компанії 

заборонені законодавством неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині статті 6 

Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".  

 

       Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними по відношенню до 

Компанії при проведенні нашого аудиту. Крім того, ми не надавали Компанії інші послуги, 

крім послуг з обов'язкового аудиту. 

 

      Узгодженість з додатковим звітом для аудиторського комітету 

 

      Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена в 

цьому звіті незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звітом для Аудиторського 

комітету, який складався відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про аудит фінансової 

звітності аудиторську діяльність". 

 

       Дії у відповідь на оцінені ризики 

 

       Аудиторські оцінки 

 



       Твердження про ідентифікацію та оцінку нами ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності  внаслідок шахрайства чи помилки викладено у розділі  "Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора. 

 

       Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 

 

       Під час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фінансової звітності 

Компанії супроводжується високим аудиторським ризиком, складовим якого є: бізнес-ризик 

Компанії та притаманний йому обліковий ризик.  

 

       За нашими аудиторськими оцінками бізнес-ризик полягав у: фінансових ризиках, 

притаманних діяльності Компанії; операційних ризиках та ризиках загрози інформаційній 

безпеці; ринкових ризиках та економічної та політичної невизначеності, результат якої 

залежить від подій, які не є під контролем Компанії. Опис бізнес-ризику клієнта наведений у 

Примітці 2 до фінансової звітності. 

 

      Обліковий ризик під час аудиту нами ідентифікувався як підвищений у питаннях, які 

описані у розділі "Ключові питання аудиту" нашого Звіту незалежного аудитора. 

 

       Опис заходів, вжитих для врегулювання ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення 

інформації у фінансовій звітності. 

 

       На підставі ідентифікованих та оцінених нами ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності ми провели наступні аудиторські процедури: 

 

- підвищили рівень професійного скептицизму, зокрема, уважність до документації та 

необхідність у підтвердженні пояснень та заяв управлінського персоналу; 

 

- призначили відповідно до обставин групу із виконання завдання, в тому числі було 

призначено контролера якості виконання завдання; 

 

- виконали аналітичні процедур для виявлення будь-яких незвичайних або несподіваних 

взаємозв'язків, які можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, та 

там, де це потрібно, збільшили обсяг вибірки; 

 

- дослідили, чи були наявні істотні і/чи незвичні операції, що відбулися близько перед 

закінчення року та на початку наступного року; 

 

- оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованості облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених управлінським 

персоналом; 

 

- здійснили оцінку загального подання, структури та змісту фінансової звітності включно з 

розкриттям інформації, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного їх відображення; 

 

- проаналізували прийнятність використаних управлінським персоналом припущень про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку на основі отриманих 

аудиторських доказів. Період оцінки безперервної діяльності охоплював період не менше 

дванадцяти місяців від дати затвердження фінансової звітності; 

 



- проаналізували інформацію про те, чи існує суттєва невизначеність щодо події або умов, які 

поставили б під значний сумнів продовжувати безперервну діяльність. 

 

      Основні застереження щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 

 

      Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. При ідентифікації та 

оцінці ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із 

шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів, наші процедури, 

серед іншого, включали наступне: 

 

      Запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

включаючи отримання та перегляд підтверджувальної документації стосовно політики та 

процедур Компанії щодо: 

 

- ідентифікації, оцінювання та дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, а також 

наявність відомостей про будь-які випадки їх порушення; 

 

- виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявність відомостей про будь-яке 

фактичне, підозрюване або передбачуване шахрайство; 

 

- внутрішні контролі, запроваджені для зменшення ризиків, пов'язаних з шахрайством або 

недотриманням вимог законодавства та нормативних актів. 

 

      Обговорення з членами команди із завдання з аудиту та залученими внутрішніми 

фахівцями з оподаткування того, за яких обставин та на якому етапі фінансова звітність 

Компанії може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, 

включаючи спосіб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення ми ідентифікували 

потенціал для шахрайства у таких сферах: визнання виручки від реалізації товарів, робіт та 

послуг. 

 

      Отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються до Компанії, 

та складають нормативно-правову основу його діяльності. При цьому ми приділяли особливу 

увагу тим законам і нормативним актам, які безпосередньо впливали на фінансову звітність 

або які мали фундаментальний вплив на діяльність Компанії.  

 

      Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

      Опис обсягу аудиту викладений у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора. 

 

      Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи 

внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не 

виявити, навіть коли аудит належно спланований і виконаний відповідно до вимог МСА.  

 

      Основні відомості про аудиторську фірму 

 

      Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з 

обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІВАЙС-ГРУП".  

 

     Включена до розділів суб'єктів аудиторської  діяльності та суб'єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та 



підприємств, що становлять суспільний інтерес за номером 3616.  

 

     Місцезнаходження та юридична адреса: місто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офіс 18, 

тел. +380(44) 507 25 54. 

 

     Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора, є Михайлова Олена (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності 101854) 

 

Дата складання Звіту незалежного аудитора 29 квітня 2021 року. 

 

Україна, місто Київ, вулиця Бойчука, 3, офіс 18  

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
     Рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ "СУМИХIМПРОМ" була пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). Рiчна фiнансова звiтнiсть мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента. При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своєму 

кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, 

фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю рiчну звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в 

силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi.  

     Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв, з якими 

стикається емiтент у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

31.01.2020 03.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



08.09.2020 09.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


