
Титульний аркуш

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

Директор    Бєлов Олег Вячеславович

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

М.П.
26.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМДИВIЗIОН"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

34059188

4. Місцезнаходження емітента

51909 Днiпропетровська область Пiвденний м. Кам'янське вул.С.Х.Горобця, буд 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0569)56-06-50 (0569)56-06-50

6. Електронна поштова адреса емітента

all@hymdyv.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у № 79 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці himdivizion.prat.dp.ua в мережі Інтернет 26.04.2017

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Інформація про посадових осіб емітента:

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом
звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

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

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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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



інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

34. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не
отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не
належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова
агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма
не завповнюється.
"Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi емiтента" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй
не вiдбувалося.
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - для приватних
акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за
звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй
Емiтент не має посади корпоративного секретаря.
Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
Емiтент за звiтнiй перiод не брав участь у створеннi юридичних осiб. 
Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.
Емiтент не замiнював управителя (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних
облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).



Керуючий iпотекою вiдсутнiй (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй,
сертифiкатiв ФОН).
Трансформацiя (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалась (пiдприємство не є емiтентом iпотечних
сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались (пiдприємство не є емiтентом
iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Iпотечне покриття вiдсутнє (пiдприємство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй,
сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не замiнював фiнансову установу, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (пiдприємство
не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН).
Емiтент не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. 



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

24.01.2006

4. Територія (область)

Днiпропетровська область

5. Статутний капітал (грн)

45437500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

351

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

20.15 ВИРОБНИЦТВО ДОБРИВ І АЗОТНИХ СПОЛУК

20.59 ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У. 

33.13 РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО Й ОПТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ 

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Директор керує поточною дiяльнiстю Товариства, виконує
функцiї, якi визначенi Статутом Товариства. Наглядова рада здiйснює контроль за роботою виконавчого органу та захист прав
акцiонерiв Товариства, також виконує функцiї, якi визначенi Статутом Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревізор) здiйснює
контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, виконує функцiї, якi визначенi Статутом Товариства. 
Директор Товариства - Бєлов Олег Вячеславович.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Відділення м. Кам'янське філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро

2) МФО банку

305675

3) Поточний рахунок

26009000111557

 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор



2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлов Олег Вячеславович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

МК 992029 28.10.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) Рік народження**

1973

5) Освіта**

Вища,Харкісьий державний автомобільнодорожній технічний університет,1996р.

6) Стаж роботи (років)**

16

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

Протягом трудової діяльності Бєлов О.В. обiймав наступнi посади: ТОВ "Торговий дім "Алькар" - менеджер; Головне
управління планування та обліку Харківського міськвиконкому - економіст II категорії планово-економічного управління,
економіст II категорії відділу планування розвитку об'єктів соціально-культурного призначення, економіст-спеціаліст I категорії
сектору прогнозування та інформатики; ТОВ "Корона-Сервіс" - начальник транспортно-експлуатаційного відділу; ТОВ мале
підприємство "Міжнародний діловий центр" - заступник генерального директора; ТОВ "Корона-Сервіс" - заступник директора
по регіонам; ДП "Екоантилід" - директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.04.2012

9) Опис

Повноваження: Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства. Директор вправi без доручення діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його
імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, з усіх питань,
пов'язаних із діяльністю Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Директор має право: укладати від імені
Товариства договори, угоди та підписувати їх від імені Товариства; організовувати й контролювати виконання рішень
загальних зборів; розпоряджатись майном та ресурсами Товариства, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Товариства
(коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) на підставі і в межах затверджених кошторисів і
компетенції, визначеної Статутом; відкривати рахунки в банківських установах; затверджувати договірні ціни на продукцію та
тарифи; виконувати інші функції, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, що не суперечать чинному законодавству
України; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених законодавством, Статутом Товариства,
внутрішніми документами та рішеннями загальних зборів; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної
роботи Товариства. Обов'язки директора: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз
виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими
внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство
є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор.
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не
було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Секретар наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лівшиць Олександр Ілліч

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

АН 347881 04.05.2005 Центр-Міським РВ Криворізького МУУМВС України в дніпропетровській області

4) Рік народження**



1959

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

5

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

Президент ФК "Кривбас"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.04.2013 припиненно повноваження 16.12.2016

9) Опис

Повноваження Секретаря Наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю
Товариства, крiм положень, затвердження яких законом та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; -
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових
та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством
України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право

на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину з вiдчуження
основних засобiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та чинним законодавством України.
Обов`язки: дотримуватися Статуту,інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або
корисливi злочини не має. Зміни у персональному складі, щодо посадової особи у звітному періоді відбулись 16.12.2016р.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" (Протокол № 1 від "16" грудня 2016 року) було
прийнято рішення припинити повноваження на посаді Секретаря Наглядової ради Лівшиця Олександра Ілліча, у зв'язку із
переобранням нового складу Наглядової ради Товариства та обрати Процик Андрія Ярославовича на посаду Секретаря
Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калугін Юрій Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ВМ 466974 14.01.1998 Радомишльським РВУМВС України в Житомирской області

4) Рік народження**

1966

5) Освіта**

вища



6) Стаж роботи (років)**

13

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

заступник директора з комерційних питань ПрАТ "Хімдивізіон"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.12.2016 строком на 5 років

9) Опис

Повноваження Члена Наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю
Товариства, крiм положень, затвердження яких законом та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; -
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових
та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством
України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових

групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину з вiдчуження
основних засобiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та чинним законодавством України.
Обов`язки: дотримуватися Статуту,інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або
корисливi злочини не має. Зміни у персональному складі, щодо посадової особи у звітному періоді відбулись 16.12.2016р.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" було переобрано на посаду Члена Наглядової ради
Калугіна Юрія Олександровича, на підставі Протоколу позачергових загальних зборах акціонерів № 1 від 16.12.2016 року.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хітров Ігор Вікторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

АМ 483395 18.12.2001 заводським РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в дніпропетровській області

4) Рік народження**

1966

5) Освіта**

Вища, економічна

6) Стаж роботи (років)**

15

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

ТОВ "Енергобау", директор



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.04.2013 припинено повноваження 16.12.2016

9) Опис

Згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1 від "16" грудня 2016 року припинено
повноваження Голови Наглядової ради Хітрова Ігора Вікторовича. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента за 2016 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полякова Катерина В'ячеславівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

ЕО 894570 05.12.2000 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області

4) Рік народження**

1973

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

3

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

д/н

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.04.2012 припиненно повноваження 16.12.2016

9) Опис

Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються Статутом Товариства та
Положення "Про ревізійну комісію (Ревізора)". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента за
2016 рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згідно
протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1 від "16" грудня 2016 року припинено
повноваження Ревізора Полякової Катерини В'ячеславівни.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прошинська Валентина Іванівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

АМ 457106 17.09.2001 Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області

4) Рік народження**

1966

5) Освіта**

Вища,Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут,1988р. Національна Академія Управліня,м. Київ,1997р.

6) Стаж роботи (років)**

22

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



Протягом трудової діяльності Прошинська В.І. обiймала наступнi посади: нормувальник-економіст; ТОВ "Екоантилід" -
економіст з планування цеху; бухгалтер управління - ДП"Екоантилід".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.04.2012

9) Опис

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 22.
Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Секретар Наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Процик Андрій Ярославович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

СС 929023 14.01.1998 Івано-Франківським МУВС України в Житомирській області

4) Рік народження**

1978

5) Освіта**

вища, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

6) Стаж роботи (років)**

17

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

Виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю юридична фірма "Сольський, Процик та партнери" з до
03.02.2014р. Виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю юридична фірма "Процик та партнери" з
04.02.2014р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.12.2016 строком на 5 років

9) Опис

Повноваження Секретаря Наглядової ради: - затвердження положень, якими регулюються питання, повязанi з дiяльнiстю
Товариства, крiм положень, затвердження яких законом та/або Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; -
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових
та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством
України; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй,
цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; -
затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право
на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових
групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину з вiдчуження
основних засобiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе



зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiї акцiонерам про придбання
належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших
питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз Статутом та чинним законодавством України.
Обов`язки: дотримуватися Статуту,інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну
таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та законом.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi за 2016 рік посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або
корисливi злочини не має. Зміни у персональному складі, щодо посадової особи у звітному періоді відбулись 16.12.2016р.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" (Протокол № 1 від "16" грудня 2016 року) було
прийнято рішення обрати Процик Андрія Ярославовича на посаду Секретаря Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артаманова Катерина Анатоліївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

МЕ 428652 23.06.2004 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження**

1988

5) Освіта**

вища, Національний авіаційний університет

6) Стаж роботи (років)**

8

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

з 2011 року приватна юридична практика, 2012 рік заступник директора з правових питань, 2013 рік заступник генерального
директора із загальних та правових питань, 2014 рік перший заступник генерального директора із загальних та правових
питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

16.12.2016 обраном строком на 5 років

9) Опис

Голова та члени Ревізійної комісії мають право: - отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб,
посадових осіб належні інформацію, матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання
покладених на них функцій; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо
питань, які належать до їх компетенції, під час проведення перевірок; - на доступ на територію підприємства та безпосередньо
до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; - оглядати приміщення
підприємства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; - брати участь з
правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та наглядової ради Товариства. Обов'язки Ревізійної комісії
(ревізора): - проводити чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; - проводити
перевірки річної фінансової звітності Товариства; - розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; - складати
висновки за результатами здійсненої перевірки; - своєчасно доводити до відома загальних зборів акціонерів, наглядової ради,
виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій та виявлені недоліки і порушення у формі звітності,
висновків, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління; - вимагати скликання позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб
Товариства; - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням
пропозицій ревізійної комісії (ревізора) щодо їх усунення; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати
їх загальним зборам акціонерів, наглядовій раді, виконавчому органу товариства та ініціатору проведення позачергової
перевірки; - негайно інформувати наглядову раду та виконавчий орган товариства про факти шахрайства та зловживань, які
виявлені під час перевірок. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.





2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Прізвище, ім'я,

по батькові
посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який

видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Секретар
наглядової

ради до
16.12.2016

Лівшиць
Олександр Ілліч

АН 347881 04.05.2005 Центр-Міським
РВ Криворізького МУУМВС України

в дніпропетровській області
405468 22.30910591472 405468 0 0 0

Член
наглядової

ради

Калугін Юрій
Олександрович

ВМ 466974 14.01.1998
Радомишльським РВУМВС України в

Житомирской області
181230 9.97138927098 181230 0 0 0

Голова
наглядової

ради до
16.12.2016

Хітров Ігор
Вікторович

АМ 483395 18.12.2001 заводським РВ
Дніпродзержинського МУУМВС

України в дніпропетровській області
363500 20 363500 0 0 0

Усього 950198 52.2804951857 950198 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування
юридичної

особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Кількість

акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості

голосуючих
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

0 0 0 0 0 0 0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від загаль-
ної

кількості
голосуючих

акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Пєрова Iрина
Володимирiвна

ММ 307312 19.11.1999 Київським РВ
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй

областi
863365 47.50288858322 0 863365 0 0 0

Хiтров Iгор
Вiкторович

АМ 483395 18.12.2001 Заводським РВ
Днiпродзержинського МУУМВС

України в Днiпропетровськiй областi
363500 20 0 363500 0 0 0

Лiвшиць
Олександр

Iллiч

АН 347881 04.05.2005 Центр-Мiським
РВ Криворiзького МУУМВС України в

Днiпропетровськiй областi
405468 22.30910591472 0 405468 0 0 0

Усього 1632333 89.811994497937 0 1632333 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 15.04.2016

Кворум зборів** 99.7834

Опис

1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах акцiонерiв. 2. Звiт дирекцiї про
її дiяльнiсть та про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Прийняття рiшення за
результатами розгляду звiту Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2015 рiк. 4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 5. Про
затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. 6. Висновок аудитора за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства,
затвердження звiтiв i висновкiв аудитора, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку
(дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв. 8. Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 9.
Дострокове припинення повноважень виконавчого органу та призначення нового виконавчого органу. 10. Про
схвалення ранiше укладених значних правочинiв. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв на 2016 рiк. 12.
Дострокове припинення Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 13.
Дострокове припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора Товариства. 14. Прийняття рiшення
щодо оформлення банкiвського кредиту, кредитної лiнiї, кредиту в формi факторингу або кредиту в формi
овердрафт.

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 16.12.2016

Кворум зборів** 57.4743

Опис

1) Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборiв. 2) Обрання
Голови та секретаря позачергових загальних зборiв. 3) Розгляд заяви Калугiна Юрiя Олександровича вiд 11.11.2016
р. про намiр вийти iз складу акцiонерiв Товариства та передати належнi йому акцiї простi бездокументарнi iменнi
Товариства у кiлькостi 181 230 (сто вiсiмдесят одна тисяча двiстi тридцять) штук, що складає 9.97138927098 %
статутного капiталу Товариства, а у грошовому еквiвалентi становить 4 530 750,00(чотири мiльйони п'ятсот
тридцять тисяч сiмсот п'ятдесят гривень 00 коп.) грн. на користь третьої особи. 4) Розгляд заяви Пєрової Iрини
Володимирiвни вiд 11.11.2016 р. про намiр вийти iз складу акцiонерiв Товариства та передати належнi їй акцiї простi
бездокументарнi iменнi Товариства у кiлькостi 863 365 (вiсiмсот шiстдесят три тисячi триста шiстдесят п'ять) штук,
що складає 47.502888583220 % статутного капiталу Товариства, а у грошовому еквiвалентi становить 21 584 125,00
(двадцять один мiльйон п'ятсот вiсiмдесят чотири тисячi сто двадцять п'ять гривень 00 коп.) грн. на користь третьої
особи. 5) Перерозподiл часток акцiонерiв Товариства у зв'язку iз змiною складу. 6) Розгляд, затвердження та
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 7) Дострокове припинення повноважень дiючої Наглядової ради
Товариства в повному складi. Обрання членiв Наглядової ради Товариства в повному складi. 8) Дострокове
припинення повноважень дiючої Ревiзiйної комiсiї Товариства в повному складi. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства в повному складi. Затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства. 9) Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий
орган та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї. 10) Про обрання особи,
вiдповiдальної за проведення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до установчих документiв стосовно акцiонерiв
Товариства та реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї, з правом видачi довiреностi на iм'я уповноваженої
особи.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.07.2013 105/1/2013

Національна
комісія з

цінних паперів
та фондового

ринку

UA4000156764
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

25.00 1817500 45437500.00 100.000000000000

Опис

Протоколом № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН" від
"22" квітня 2013 року було прийнятто рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку видала нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 105/1/2013 від "23" липня
2013 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 04.04.2011 № 35/04/1/11, видане 19.02.2013 року Дніпровським
територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та тимчасове свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій від 23.07.2013 року №105/1/2013-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анулюються. Товариство здійснило закрите розміщення акцій, торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та
зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не
здійснювалася; заяв або намiрiв про подання заяв для допуску на бiржi не подавалося; станом на звітну дату Товариство у
лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося та процедури делістингу не проходило. Мета випуску акцій - залучення коштів
для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів
цінних паперів.



XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення:

24238 28344 0 0 24238 28344

будівлі та
споруди

13559 15630 0 0 13559 15630

машини та
обладнання

9802 11734 0 0 9802 11734

транспортні
засоби

174 84 0 0 174 84

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інші 703 896 0 0 703 896

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

земельні
ділянки

0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 24238 28344 0 0 24238 28344

Опис Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" станом на 31.12.2016 р.складає 28 344,00 тис.грн.,при цьому первiсна
вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016р. складає 53 724,00 тис.грн. та їх знос складає 25 380,00 тис.грн. В єксплуатацiї знаходяться
будiвля адмiнiстративного призначення ,виробничого призначення, машини та обладнання, транспортнi засоби. Основнi засоби
знаходяться по мiсцезнаходженню Емiтента та використовуються за призначенням.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

98123 74324

Статутний
капітал (тис.
грн.)

45437 45437

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

45437 45437

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та
Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті
активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання -
Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(98123.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(45437.000 тис.грн. ).Це відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення
Непогашена частина боргу (тис.

грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток

річних)
Дата

погашення

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х



д/н 0.00 0.000 д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

Х 0.00 Х Х

у тому числі за облігаціями (за
кожним випуском) :

Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

Х 0.00 Х Х

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

Х 0.00 Х Х

За фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 3434.00 Х Х

Фінансова допомога на зворотній
основі

Х 0.00 Х Х

Інші зобов'язання Х 10136.00 Х Х

Усього зобов'язань Х 13570.00 Х Х

Опис До iнших зобов'язань (10 136,00 тис. грн.) належать: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточнi
зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв ; поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування; поточнi
зобов'язання за розрахунками з оплати працi; поточнi забезпечення; iншi поточнi зобов'язання. 
Зобов'язання Товариства на загальну суму 13 570,00 тис. грн. станом на 31.12.2016 р. згiдно облiковiй бухгалтерськiй
iнформацiї.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п
Основний вид

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.

грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Кислота азотна

неконцентрирована
10300,08 654932.00 22.43 10300,08 65415.40 23.11

2
Антиожеледний

реагент АНС
812.75 8666.90 2.97 589.6 6676.00 2.36

3 Кальцієва селітра 9562.836 80712.10 27.64 8945.675 74739.10 26.41

4
Кальцієва селітра
водний розчин

9680.632 68810.40 23.57 9680.632 68778.20 24.3

5
Добрива рідкі

азотні КАС
8323.741 46052.40 15.77 8292.9 45689.20 16.14

6
Добрива мінерал.

УМКС
1790.98 11793.40 4.04 1676.3 11038.60 3.9

7
Рідкі комплект.
добрива ЖКУ

7.9 55.90 0 7.9 55.90 0

8
Послуги з

переробки дава.
сировини

14054.72 10433.61 3.58 14054.72 10681.91 3.78

9 Послуги з ремонту 16.60 0 15.10 0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у

відсотках)

1 2 3

1 Сировина та матеріали (азотна кислота неконцентрирована) 60.18

2 Навіфабрикати власного виробництва (азотна кислота неконцентрирована) 0.51

3 Паливо та енергія (азотна кислота неконцентрирована) 23.90

4 Основна заробітна плата (азотна кислота неконцентрирована) 0.88

5 Відрахування на соц.страхування (азотна кислота неконцентрирована) 0.19

6 Амортизація (азотна кислота неконцентрирована) 1.55



7 Інші витрати (азотна кислота неконцентрирована) 15.73

8 Пар(супутня продукція) (азотна кислота неконцентрирована) -2.94

9 Сировина та матеріали (кальцієва селітра розчин) 16.80

10 Напівфабрикати власного виробництва (кальцієва селітра розчин) 61.22

11 Паливо та енергія (кальцієва селітра розчин) 3.16

12 Основна заробітна плата (кальцієва селітра розчин) 1.52

13 Відрахування на соц.страхування (кальцієва селітра розчин) 0.33

14 Амортизація (кальцієва селітра розчин) 1.48

15 Інші витрати (кальцієва селітра розчин) 14.02

16 Сировина та матеріали (кальцієва селітра гранульована) 0.04

17 Напівфабрикати власного виробництва (кальцієва селітра гранульована) 76.11

18 Допоміжні матеріал (кальцієва селітра гранульована) 1.53

19 Паливо та енергія (кальцієва селітра гранульована) 7.91

20 Основна заробітна плата (кальцієва селітра гранульована) 1.65

21 Відрахування на соціальне страхування (кальцієва селітра гранульована) 0.36

22 Амортизація (кальцієва селітра гранульована) 1.59

23 Інші витрати (кальцієва селітра гранульована) 10.81

24 Сировина та матеріали (антиожеледний реагент АНС) 46.11

25 Напівфабрикати власного виробництва (антиожеледний реагент АНС) 24.85

26 Допоміжні матеріали (антиожеледний реагент АНС) 1.28

27 Паливо та енергія (антиожеледний реагент АНС) 11.44

28 Основна заробітна плата (антиожеледний реагент АНС) 2.05

29 Відрахування на соц.страхування (антиожеледний реагент АНС) 0.45

30 Амортизація (антиожеледний реагент АНС) 2.76

31 Інші витрати (антиожеледний реагент АНС) 11.06

32 Допоміжні матеріали (кальцієва селітра розчин) 1.47

33 Сировина та матеріали (добрива мінеральні комплексні суспензійні) 1.19

34 Допоміжні матеріали (добрива мінеральні комплексні суспензійні) 0.00

35 Паливо та енергія (добрива мінеральні комплексні суспензійні) 0.03

36 Основна заробітна плата (добрива мінеральні комплексні суспензійні) 1.07

37
Відрахування на соц. страхування (добрива мінеральні комплексні

суспензійні)
0.24

38 Амортизація(добрива мінеральні комплексні суспензійні) 1.27

39
Напівфабрикати власного виробництва (добрива мінеральні комплексні

суспензійні)
1.19

40 Інші витрати (добрива мінеральні комплексні суспензійні) 10.27

41 Сировина та матеріали (карбамідо-аміачна суміш) 72.66

42 Напівфабрикати власного виробництва (карбамідо-аміачна суміш) 21.66

43 Допоміжні матеріали (карбамідо-аміачна суміш) 0.01

44 Паливо та енергія (карбамідо-аміачна суміш) 0.71

45 Основна заробітна плата (карбамідо-аміачна суміш) 1.09

46 Відрахування на соц.страхування (карбамідо-аміачна суміш) 0.24

47 Амортизація (карбамідо-аміачна суміш) 0.90

48 Інші витрати (карбамідо-аміачна суміш) 2.73

49 Сировина та матеріали (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 5.48

50
Напівфабрикати власного виробництва (карбамідо-аміачна суміш

давальницька сировина)
74.85

51 Допоміжні матеріали (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 0.00

52 Паливо та енергія (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 5.39

53 Основна заробітна плата (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 3.85

54
Відрахування на соц. страхування (карбамідо-аміачна суміш давальницька

сировина)
0.85



55 Амортизація (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 1.29

56 Інші витрати (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина) 8.29

57 Сировина та матеріали (роботи ремонтного цеху) 13.86

58 Напівфабрикати власного виробництва (роботи ремонтного цеху) 0.00

59 Допоміжні матеріали (роботи ремонтного цеху) 0.00

60 Паливо та енергія (роботи ремонтного цеху) 3.46

61 Основна заробітна плата (роботи ремонтного цеху) 42.46

62 Відрахування на соц. страхування (роботи ремонтного цеху) 9.34

63 Амортизація (роботи ремонтного цеху) 0.00

64 Інші витрати (роботи ремонтного цеху) 30.88

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

16.12.2016 20.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2014 1 0

2 2015 1 0

3 2016 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (запишіть): Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ
"ХІМДИВІЗІОН" проводились "16" грудня

2016 року

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3

кількість членів наглядової ради - акціонерів 2



кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 1

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 2

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Так Ні

Складу X

Організації X

Діяльності X

Інші (запишіть) Наглядова рада самооцінку не проводила у
звітному році.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх)
компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

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

Так Ні

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) немає

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): немає

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

обов'язками?



Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного
товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його
правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління
або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (запишіть) На позачергових Загальних зборах
акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від "16" 
грудня 2016 року було переобрано новий

склад Наглядової ради Товариства.
 
 
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Так, введено
посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного

органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

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

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні 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

Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні

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

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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні



Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): Статут Товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так

Інформація про акціонерів, які володіють
10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад органів управління
товариства

Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?
(так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?



Так Ні

Ревізійна комісія (ревізор) X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть) д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

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

років? (так/ні/не визначились) Ні

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

протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату
його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління? (так/ні)



укажіть, яким чином її оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення

протягом року.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)
2017 | 01 |

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" за ЄДРПОУ 34059188

Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 12104

Організаційно-правова
форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230

Вид економічної

діяльності
ВИРОБНИЦТВО ДОБРИВ І АЗОТНИХ СПОЛУК за КВЕД 20.15

Середня кількість
працівників

351

Одиниця виміру:

тис.грн.

Адреса
51909 Днiпропетровська область м. Кам'янське

вул.С.Х.Горобця, буд 1, т.(0569)56-06-50

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка
На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 -- --

первісна вартість 1001 -- --

накопичена амортизація 1002 -- --

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8552 4586

Основні засоби 1010 24238 28344

первісна вартість 1011 42817 53724

знос 1012 18579 25380

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 12000 12000

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 -- --

Інші необоротні активи 1090 -- --

Усього за розділом I 1095 44790 44930

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 34153 36511

Виробничі запаси 1101 16592 20842

Незавершене виробництво 1102 12957 7539

Готова продукція 1103 4596 8122

Товари 1104 8 8



Поточні біологічні активи 1110 -- --

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5411 7603

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 596 5441

з бюджетом 1135 -- 745

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2462 2529

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --

Гроші та їх еквіваленти 1165 1224 13276

Готівка 1166 1 --

Рахунки в банках 1167 1223 13276

Витрати майбутніх періодів 1170 353 70

Інші оборотні активи 1190 520 588

Усього за розділом II 1195 44719 66763

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 89509 111693

Пасив Код рядка
На початок звітного

періоду
На кінець звітного

періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 45437 45437

Капітал у дооцінках 1405 952 1916

Додатковий капітал 1410 996 858

Резервний капітал 1415 -- --

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26939 49912

Неоплачений капітал 1425 -- --

Вилучений капітал 1430 -- --

Усього за розділом I 1495 74324 98123

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --

Довгострокові забезпечення 1520 -- --

Цільове фінансування 1525 -- --

Усього за розділом II 1595 -- --

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 5658 2439

розрахунками з бюджетом 1620 1807 3434

у тому числі з податку на прибуток 1621 792 2105

розрахунками зі страхування 1625 939 457

розрахунками з оплати праці 1630 1560 1685

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 3296 3750

Поточні забезпечення 1660 671 1028

Доходи майбутніх періодів 1665 -- --

Інші поточні зобов'язання 1690 1254 777

Усього за розділом IІІ 1695 15185 13570

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --



Баланс 1900 89509 111693

Примітки відсутні

Директор Бєлов Олег Вячеславович

Головний бухгалтер Прошинська Валентина Іванівна



КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 |01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХІМДИВІЗІОН"
за ЄДРПОУ 34059188

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 285377 241526

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (203900) (184211)

Валовий:  
     прибуток 

2090 81477 57315

     збиток 2095 (--) (--)

Інші операційні доходи 2120 3762 6373

Адміністративні витрати 2130 (16302) (13911)

Витрати на збут 2150 (18291) (13502)

Інші операційні витрати 2180 (25073) (24044)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 25573 12231

     збиток  2195 (--) (--)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 440 279

Інші доходи 2240 518 392

Фінансові витрати 2250 (--) (--)

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

Інші витрати 2270 (25) (25)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 26506 12877

збиток 2295 (--) (--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4758 -2387

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 21748 10490

     збиток 2355 (--) (--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --

Накопичені курсові різниці 2410 -- --

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --

Інший сукупний дохід 2445 -- --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21748 10490



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 183135 174180

Витрати на оплату праці 2505 23303 22959

Відрахування на соціальні заходи 2510 5079 7545

Амортизація 2515 6892 5136

Інші операційні витрати 2520 41790 36754

Разом 2550 260199 246574

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 -- --

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 -- --

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -- --

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Примітки відсутні

Директор Бєлов Олег Вячеславович

Головний бухгалтер Прошинська Валентина Іванівна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2017 |01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХІМДИВІЗІОН"
за ЄДРПОУ 34059188

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 324009 271531

Повернення податків і зборів 3005 -- 796

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- 796

Цільового фінансування 3010 346 3

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11287 6767

Надходження від повернення авансів 3020 6682 --

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 -- 279

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3 --

Надходження від операційної оренди 3040 13 14

Інші надходження 3095 1477 --

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (264858) (236515)

Праці 3105 (18390) (17511)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (8729) (11874)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (23288) (11827)

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3444) (2371)

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (11351) (2520)

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (8493) (6936)

Витрачання на оплату авансів 3135 (12949) (--)



Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (235) (--)

Інші витрачання 3190 (4068) (3716)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11300 -2053

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 -- --

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 440 --

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 (--) (1000)

необоротних активів 3260 (--) (--)

Виплати за деривативами 3270 (--) (--)

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 440 -1000

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Інші платежі 3390 (--) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11740 -3053

Залишок коштів на початок року 3405 1224 3692

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 312 585

Залишок коштів на кінець року 3415 13276 1224

Примiтки вiдсутнi

Директор Бєлов Олег Вячеславович

Головний бухгалтер Прошинська Валентина Iванiвна

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ХІМДИВІЗІОН"
за ЄДРПОУ 34059188

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстрований

(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 45437 952 996 -- 26939 -- -- 74324



Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 -- -- -- -- -- -- -- --

Виправлення
помилок

4010 -- -- -- -- 1225 -- -- 1225

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --

Скоригований
залишок на
початок року

4095 45437 952 996 -- 28164 -- -- 75549

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 -- -- -- -- 21748 -- -- 21748

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 -- -- -- -- -- -- -- --

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 -- -- -- -- -- -- -- --

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 -- -- -- -- -- -- -- --

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 -- -- -- -- -- -- -- --

Внески
учасників :
Внески до
капіталу

4240 -- -- -- -- -- -- -- --

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення
капіталу :
Викуп акцій
(часток)

4260 -- -- -- -- -- -- -- --

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265 -- -- -- -- -- -- -- --

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення
частки в капіталі

4275 -- -- -- -- -- -- -- --

Інші зміни в
капіталі

4290 -- 964 -138 -- -- -- -- 826

Разом змін у
капіталі

4295 -- 964 -138 -- 21748 -- -- 22574

Залишок на
кінець року

4300 45437 1916 858 -- 49912 -- -- 98123

Директор Бєлов Олег Вячеславович

Головний бухгалтер Прошинська Валентина Iванiвна



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора -
фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Р.Аудит", Аудитор Муханова Маргарита
Федорівна

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

37569947

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

4429
31.03.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк
дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів

000372
П
000372
24.02.2015
25022021

Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності

2016

Думка аудитора Умовно-позитивна


