
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              14.12.2020 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 20201214-1 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

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) 

Генеральний 

Директор 
      

Журавльов Вiталiй Сергiйович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМДИВIЗIОН" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
34059188 

4. Місцезнаходження 

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

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(0562)560650 (0562)560650 

6. Адреса електронної 

пошти 
himdivizion@prat.dp.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) 

Рішення наглядової ради емітента 

Протокол Наглядової ради № 20201201 вiд 01.12.2020 р. від 01.12.2020 

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 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

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 ринку 

  

himdivizion.prat.dp.ua  15.12.2020 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство. X 

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; X 

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). X 

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. 
X 

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; X 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; X 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. X 

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. 
X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента. 
X 

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. 
X 

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. 
X 

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

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. 
X 

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

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
X 

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. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї 

на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена 

до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 

за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 

емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 

II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

У звязку з поширенням короновiрусної хвороби та обмежувальними заходами рiчнi загальнi збори не вiдбулись, 

тому рiчна iнформацiя затверджена рiшенням Наглядової ради, протокол  № 20201201 вiд 01.12.2020 р. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" 

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) 365 

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. 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)  IBAN  UA433056750000026009000111557 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах : 

 

 
 



14. Інформація про рейтингове агенство 

 

Найменування рейтингового агентства 
Ознака рейтингового агентства 

(уповноважене, міжнародне)   

Дата визначення або оновлення 

рейтингової оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

 



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента: 

 

 

 
 



16. Судові справи емітента 

N 

з/п 

Номер 

справи 
Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 160/12914/19 

Дніпропетровський 

окружний адміністративний 

суд 

ПрАТ "Хімдивізіон" 

ГУ ДПС у 

Дніпропетровський 

області 

 4262152,50 апеляційна інстанція 

Опис  

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

N 

з/п 

Номер та дата рішення, 

яким накладено 

штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
Претензія № 58-3/19 

20.08.2019 

Державна екологічна інспекція у 

Дніпропетровській області 

Відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення законодавства про 

охорону та раціональне використання водних 

ресурсів 

сплачено 02.09.2019р. сума 2 619,52 грн. 

Опис  

2 
Претензія № 96-10/19 

05.12.2019 

Державна екологічна інспекція у 

Дніпропетровській області 

Відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення законодавства про 

охорону та раціональне використання водних 

ресурсів 

Сплачено 10.12.2019р. сума 3 021,15 грн. 

Опис  

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Товариство засноване 24.01.2006 року. 

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від "24" січня 2011 року  та з метою 

приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про 

акцiонерi товариства" змiнено найменування  Товариство перейменоване з Закритого 

аціонерного товариства "Хімдивізіон" в Приватне акціонерне товариство 

"Хімдивізіон". 

У зв'язку зі зміною типу товариства було затверджено його нове найменування: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН". 

 

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип 

акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його 

державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство 

створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня 

його державної реєстрації. 

 

Товариство не має пiдвiдомчої пiдпорядкованостi. Злиття, подiлу, перетворення, 

видiлу в звiтному перiодi не було. 

 

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 

 
1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 365. 

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за 

сумiсництвом (осiб) - 2. 

3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) (осiб) - 7. 

4. Фонд оплати працi – 70 166,3 тис.грн.  

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився   на 67,4% у зв"язку iз 

збiльшенням ставки мiнiмальної заробiтної плати та з метою збереження 

кваліфікованих спеціалістів в умовах росту міграції робочої сили. 

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має. 

 

 

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 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" не належнiсть до будь-яких об'єднань 

пiдприємств. 

 

Спільна 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 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" не веде спiльну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 



Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 

Товариства не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
У 2019 роцi бухгалтерський облiк в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

"ХІМДИВІЗІОН" здiйснювався з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та 

затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, та iнших 

нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.  

На протязi 2018 року ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" дотримувалось незмiнностi облiкової 

полiтики. Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою облiку.  

Знос (амортизацiя) основних засобiв визначається за нормами i методами, 

передбаченими податковим законодавством. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 

методом. Метод оцiнки вартостi запасiв в матерiалах, запасних частинах, готовiй 

продукцiї, в товарах ведеться по цiнi придбання при суттєвiй змiнi цiни до 

середньозважувальних цiн на данi запаси.  

Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у 

статутному капiталi iнших пiдприємств. 

 

 

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), середньореалізаційні 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; 

 
На підприємстві діють 5 основних виробництв : кислоти азотної неконцентрованої, 

розчинів кальцієвої селітри, кальцієвої селітри гранульованої, розчинів аміачної 

селітри та карбамідно-аміачної суміші.  

  Інформація про обсяги виробництва 2019 рік:  

 

№з/п Основний вид продукції У натуральній формі(фізична одиниця виміру) У грошовій 

формі(тис.грн.) У відсотках до всієї виробленої продукції 

1 Кислота азотна неконцентрована 12196,51 105211,6 22,8  

2 Розчини кальцієвої селітри 11932,569 93645,9 20,3 

3 Кальцієва селітра 16341,718 130910,0 29,6 

4 Розчини аміачної селітри 6330,452 43543,4 9,4 

5 Послуги  з  переробки (карбамідо-аміачної суміші) 91582,72 81224,7 17,6 

 

 

Обсяг реалізованої  продукції у грошовому виразі - 454552,7 тис.грн. 

в т.ч. сума експорту – 77585,8тис.грн. 

Частка експорту в загальному обсязі продажів складає – 17,1% 

 

Продукція Товариства  має часткову залежність від коливання сезонних змін і з 

метою її запобігання розробляються заходи по диверсифікації застосування продукції 

в різних галузях, тим самим нівелюючи сезонні коливання продажів. Поставки 

продукції здійснювалися на внутрішній ринок та в країни СНД, Близький Схід і 

Євросоюз. Основні клієнтами з співпраці були сільськогосподарські підприємства, 

виробники вибухових речовин, будівництво, підприємства хімічної та харчової 

промисловості. Продукція реалізовувалася як безпосередньо кінцевому споживачеві на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, так і через дистриб'юторів. Проводився 



постійний маркетинговий моніторинг по конкурентному оточенню Товариства та з пошук 

нових потенційних партнерів. 

 

 

 

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 

 
В 2015 роцi вибуло активів (ліквідація) на суму 75 тис.грн.  

В 2015 роцi придбано активiв на суму 3 765 тис. грн.  

В 2016 роцi вибуло активів (ліквідація) на суму 116 тис.грн.  

В 2016 роцi придбано активiв на суму 11 023 тис. грн. 

В 2017 роцi вибуло активів (ліквідація)  на суму 87 тис.грн.  

В 2017 роцi придбано активiв на суму 11 673 тис. грн.  

В 2018 роцi вибуло активів (ліквідація) на суму 510 тис.грн.  

В 2018 роцi придбано активiв на суму 12 086 тис. грн.  

В 2019 роцi вибуло активів (ліквідація) на суму 516 тис.грн.  

В 2019 роцi придбано активiв на суму 10 925 тис. грн.  

 

Придбання активів пiдприємство здійснювало за рахунок власних обігових коштів. 

Залучення зовнішніх інвестицій не здійснювало та не передбачає здійснювати. 

 

 

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Інформація про основні засоби ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" ( за залишковою вартістю ): 

- виробничого призначення – 40 826 тис. грн. 

- будівлі та споруди – 14 347 тис. грн. 

- машини та обладнання – 24 305 тис. грн. 

- транспортні засоби – 1 886 тис. грн. 

- інші - 288 тис. грн. 

 

 

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

економічних обмежень 

 
Мiсцезнаходження основних засобiв емiтента Дніпропетровська область, м. 

Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1 

Ступiнь зносу - 53,2% , ступiнь використання - 100,0 %. Обмежень на використання 

основних засобiв немає. 

Первiсна вартiсть основних засобiв  на кінець 2019р. 87 317 тис.грн. Сума 

нарахованого зносу 38 46 491 тис.грн. 

В 2019 роцi нараховано амортизації всього 8 685 тис. грн., в т.ч. по групам: 3 

група 1 335 тис. грн., 4 група – 6 375 тис. грн., 5 група - 398 тис. грн., 6 група 

- 373 тис.грн., 9 група - 204 тис. грн..  

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови 

використання основних засобiв вiдповiдають нормам.  

Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього 

середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв 

вiдсутнi. Пiдприємство  здає в оренду незначну кількість основних засобів та 

орендує обмаль основних засобів. 

Пiдприємство постійно оновлює та вдосконалює свої основні засоби. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 



 
Фінансування діяльності підприємство здійснює за рахунок власних обігових коштів. 

Банкiвських кредитiв товариство в звiтному роцi не отримувало. Зовнішніх 

інвестицiй не залучало. 

 

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

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

 
Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. 

 

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 2019 році товариство було представлене виробництвом та реалізацією хімічної 

продукції, а саме кислоти азотної неконцентрованої, розчину кальцієвої селітри, 

кальцієвої селітри гранульованої та карбамідно-аміачної суміші. 

Значною мірою розвиток підприємства у 2019 році залежало від загальних темпів 

розвитку промисловості в Україні та рівня інфляції в 2019р., а також від 

політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної бази. 

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що 

і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від 

законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання 

адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності 

реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового 

забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
У своїй діяльності підприємство керується засадами енергозбереження, направленими 

на зменшення споживання усіх видів енергоносіїв за рахунок впровадження сучасних 

технологічних процесів та найновітніших засобів автоматизації. 

 

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

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

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

довільній формі 

 
Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi 

три роки:  

за 2017 рiк  чистий прибуток - 14 689 тис.грн. 

за 2018 рiк  чистий прибуток -  6 548 тис.грн. 

за 2019 рiк  чистий прибуток -  20 683 тис.грн 

Пiдприємство  протягом останнiх 3-х рокiв має прибуток. 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Наглядова рада ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН" 

Кількісний склад Наглядової ради становить три члени: 

Голова Наглядової ради; 

Секретар Наглядової ради; 

Член Наглядової ради. 

 

Голова Наглядової ради - Пєрова Ірина Володимирівна (Протокол № 1 позачергових 

загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 16.12.2016р). 

Секретар Наглядової ради - Процик Андрій Ярославович (Протокол № 1 

позачергових загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 16.12.2016р). 

Член Наглядової ради - Калугін Юрій Олександрович (Протокол № 1 позачергових 

загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 16.12.2016р). 

Виконавчий орган ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН" 

Одноосібним виконавчим органом ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН", який здійснює управління  поточною 

діяльністює Генеральний директор 

Виконавчим органом  Товариства є: Генеральний директор Журавльов Віталій 

Сергійович, обраний на посаду 23.02.2018р. (Протокол № 1/02/2018 загальних зборів 

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 23.02.2018р). 

Ревізор ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" 
Для проведення перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. 

Ревізор ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" Заболотній Дмитро Вікторович (Протокол № 

1/02/2018 загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 23.02.2018р). 

 



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 

народже

ння 

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 Директор                                                                                             Бєлов Олег Вячеславович                                                                                                                                                                                                                                        1973 

Вища, Харкісьий державний 

автомобільнодорожній 

технічний університет,1996р.                                                                                                                                                                                    
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ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", 

директор 

34059188 

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. 

27.02.2018 до 

переобрання 

Опис 
На чергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "ХІМДИВІЗІОН" (далі - Товариство), що відбулися "23" лютого 2018 року, 

прийнято рішення на підставі Протоколу чергових загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1/02/2018 від 23.02.2018 р. про звільнення за власним бажанням з 23.02.2018 



р. з посади Директора - Бєлова Олега Вячеславовича (паспорт серії МК № 992029, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 28.10.1998 р.)  

Згідно Наказу № 110 від 26.02.2018 року призначено Бєлова Олега Вячеславовича на посаду директор виконавчий з 27.02.2018 року. 

2 Член наглядової ради                                                                                 Калугін Юрій Олександрович                                                                                                                                                                                                                                     1966 вища                                                                                                                                                                                                                                                           23 

Заступник директора з 

комерційних питань ПрАТ 

"Хімдивізіон" 

34059188 

Заступник директора з 

комерційних питань 

Приватного акціонерного 

товариства "Хімдивізіон" 

16.12.2016 строком 

на 5 (п'ять) років 

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 2017 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.   

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"  було переобрано на посаду Члена Наглядової ради Калугіна Юрія Олександровича (паспорт: серiя 

ВМ номер 466974 виданий Радомишльським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 14.01.1998р.), на підставі Протоколу позачергових загальних зборах акціонерів № 

1 від 16.12.2016 року.  

 

 

3 Головний бухгалтер                                                                                   Прошинська Валентина Іванівна                                                                                                                                                                                                                                  1966 

Вища,Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут,1988р. 

Національна Академія 

Управліня,м. Київ,1997р.                                                                                                                                                     
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бухгалтер управління - ДП 

"Екоантилід" 

13441912 

Протягом трудової діяльності 

Прошинська В.І. обiймала 

наступнi посади: 

нормувальник-економіст; ТОВ 

"Екоантилід" - економіст з 

планування цеху; бухгалтер 

управління - ДП"Екоантилід". 

05.04.2012 

безстроково 

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.  

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) - 23.  

Попередні посади: головний бухгалтер.  

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

4 
Секретар Наглядової 

ради                                                                             
Процик Андрій Ярославович                                                                                                                                                                                                                                      1978 

вища, Прикарпатський 

університет ім. В. Стефаника                                                                                                                                                                                                              
18 

ТОВ "Процик та партнери" 

24594122 

Виконавчий директор 

товариства з обмеженою 

відповідальністю юридична 

фірма "Сольський, Процик та 

партнери" з до 03.02.2014р. 

Виконавчий директор 

16.12.2016 строком 

на 5 (п'ять) років 



товариства з обмеженою 

відповідальністю юридична 

фірма "Процик та партнери" з 

04.02.2014р. 

 

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 2017 рік посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має.   

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" (Протокол № 1 від "16" грудня 2016 року) було прийнято рішення обрати Процик Андрія 

Ярославовича (паспорт: серiя СС номер 929023 виданий Iвано-Франкiвським МУВС УВС в Iвано-Франкiвськiй областi 25.05.2000р.) на посаду Секретаря Наглядової ради. 

5 Ревізор                                                                                              Заболотний Дмитро Вікторович                                                                                                                                                                                                                                   1982 
Вища, Національний гірничий 

Університет, 2004                                                                                                                                                                                                       
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ТОВ 

"ЗАПОРІЖСПЕЦСПЛАВ", 

23.02.2018 строком 

на 3 (три) роки 



водій 

31914732 

з 08.11.2011 р. по 31.03.2015 р. 

- начальник тех. відділу в ТОВ 

"Спарта", з 01.04.2015 р. по 

12.12.2016 р. - начальник тех. 

відділу в ТОВ "Альффа", з 

20.12.2016 р. водій в ТОВ 

"Запоріжспецсплав". 

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 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. 

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "ХІМДИВІЗІОН", що вiдбулися "23" лютого 2018 року, прийнято рiшення на 

підставі Протокола чергових загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1/02/2018 від 23.02.2018 р. про припинення за власним бажанням повноважень Ревізора 

Товариства: 

 - Артамонової Катерини Анатоліївни (паспорт серії МЕ № 428652, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 23.06.2004 р.), яка перебувала на посаді 

Ревізора з 16.12.2016 р. по 23.02.2018 р. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 

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 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. 

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "ХІМДИВІЗІОН", що вiдбулися "23" лютого 2018 року, прийнято рiшення на 

підставі Протокола чергових загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1/02/2018 від 23.02.2018 р. про обрання Ревізором ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН":  

-  Заболотного Дмитра Вікторовича (паспорт серії СТ № 096222, виданий Ленінським РВДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 26.12.2008 р.), з 

23.02.2018 р. строком на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймав на протязі останнії 5 років: з 08.11.2011 р. по 31.03.2015р. - начальник тех. відділу в ТОВ "Спарта", з 

01.04.2015 р. по 12.12.2016 р. - начальник тех. відділу в ТОВ "Альффа", з 20.12.2016 р. водій в ТОВ "Запоріжспецсплав". Акціями товариства не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

6 Генеральний Директор                                                                                 Журавльов Віталій Сергійович                                                                                                                                                                                                                                   1984 

Вища, Дніпропетровський 

Державний Аграрно-

Економічний Університет, 2015 

5  

ТОВ "2ГІС Дніпро", директор 

38835940 

з 24.07.2013 р. - директор ТОВ 

"2ГІС Дніпро" 

23.02.2018 до 

переобрання 

Опис 

Повноваження:  

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  

Генеральний 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.  

Генеральний 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 Генерального 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 на будь-яких інших підприємствах не обіймає.  

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", що вiдбулися "23" лютого 2018 року, прийнято рiшення на 

підставі Протокола чергових загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1/02/2018 від 23.02.2018 р. про призначення на посаду Генерального Директора з 23.02.2018р. -

 Журавльова Віталія Сергійовича (паспорт серії АМ № 916272, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 

23.11.2001 р.) 

7 Голова Наглядової ради                                                                               Пєрова Iрина Володимирiвна                                                                                                                                                                                                                                     1970 Вища 19 

ТОВ "Перша аптека", директор 

37462384 

2011 р.- директор ТОВ "Перша 

аптека". 

16.12.2016 строком 

на 5 (п'ять) років 

Опис 

Повноваження Голови 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. 

Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з 

директором змiн та доповнень до Статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого 



обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження 

органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн.  

На підставі Протоколу позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 1 від 16.12.2016 року було обрано на посаду Голови Наглядової ради - Пєрову 

Ірину Володимирівну паспорт: серiя ММ номер 307312, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi вiд 19.11.1999р, строком на 5 (п'ять) років 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Пєрова Ірина Володимирівна 1044595 57.4742778542 1044595 0 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

     0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Хiтрова Олена Володимирiвна  30.000000000000 

Хiтров Iгор Вiкторовчи  20.000000000000 

Карпенко Антон Григорович  25.000000000000 

Столяр Микола Миколайович  25.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

У звытному році товариство було представлене виробництвом та реалізацією хімічної продукції, а саме кислоти 

азотної неконцентрованої, розчину кальцієвої селітри, кальцієвої селітри гранульованої та карбамідно-аміачної 

суміші. 

Значною мірою розвиток підприємства у звытному році залежало від загальних темпів розвитку промисловості в 

Україні та рівня інфляції в звытному році., а також від політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної 

бази. 

 В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. 

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням 

прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. 

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, 

інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових 

програм тощо. 

 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Товариство засноване 24.01.2006. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24 січня 2011року Товариство перейменоване в Приватне 

акціонерне товариство "Хімдивізіон". 

У зв'язку зі зміною типу товариства було затверджено його нове найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН". 

 

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. 

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно 

до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на 

невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації. 

 

На підприємстві діють 4 основні виробництва:  кислоти азотної неконцентрованої, розчинів кальцієвої селітри, 

кальцієвої селітри гранульованої та карбамідно-аміачної суміші.  

Технічне керівництво здійснює головний інженер, якому підпорядковані головні спеціалісти по напрямкам 

технічної діяльності та начальники цехів по виробництву продукції та ремонтного цеху.  

Контроль за охороною праці на підприємстві здійснює заступник директора виконавчого з питань охорони праці, 

який підпорядкований директору виконавчому. Йому підпорядкований провідний інженер з питань охорони праці. 

 Контроль за якістю продукції, що виробляється, здійснює начальник відділу технічного контролю, який 

підпорядкований директору виконавчому. Йому підпорядковані лаборанти та контролери відділу технічного 

контролю.  

 

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося. 

 



 

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 

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на 

оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних 

заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес 

iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв 

ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля 

фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної 

для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi 

ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається 

характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем 

амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв.  

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та 

хеджування як метод страхування цiнового ризику. 

 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Умови, в яких працює Товариство. 

 

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та 

політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, 

податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української 

економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних 

заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. 

Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, 

спостережуваних в інших країнах світу. 

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть 

призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і 

невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе 

погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати 

діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо. 

             Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення 

стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду 

майбутньому. 

 Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що 

виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління 

відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. 

Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами. 

 

Валютний ризик. 

 

Валютний ризик виникає, якщо майбутні комерційні операції та визнані активи або зобов'язання виражені в 

валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства і зміна обмінного курсу може мати негативний 

вплив на грошові потоки Товариства. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками 

по відношенню до своєї функціональної валюти.  

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство підпадало під вплив операційного валютного ризику 

який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та відноситься до загальних змін на валютному 

ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних 

валютах. 

Нижче представлені монетарні статті, виражені в іноземній валюті станом на 31 грудня 2018 року: 

  Долар США   Євро 

Дебіторська заборгованість за авансами виданими  -  46 500,00  

Грошові кошти та їх еквіваленти  107 908,73      142 197,69 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги -  75 919,31 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  -        (2 350,85) 

Кредиторська заборгованість за авансами отриманими  -  (2 740) 

РАЗОМ  107 908,73  259 526,15 

В наступній таблиці відображена чутливість прибутку Товариства до оподаткування до можливої зміни обмінного 

курсу, при незмінних інших складових: 

 Зростання / (зниження) курсу валюти по відношенню до гривні  Ефект на прибуток до 

оподаткування 

Долар США +10% / -10%  10791  / (10791) 

Евро +10% / -10%  25 953 / (25 953) 

 

 

Ризик зміни процентної ставки 

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість 

фінансових інструментів. 

Ризик зміни процентної ставки Товариства виникає внаслідок залучення довгострокових кредитів і позик. Позики, 

видані за змінною ставкою, піддають Товариство ризику зміни процентної ставки. Позики, видані за фіксованою 

ставкою, піддають Товариство ризику зміни справедливої вартості процентної ставки. Політика Товариства 

спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за 

фіксованими процентними ставками. Так як позики Товариства отримані за фіксованими ставками та умовами 

кредитного договору їх зміни не передбачені - то відповідно ризик зміни процентної ставки відсутній. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності Товариства погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб 

управління ліквідністю Товариства, в цілому, полягає в забезпеченні Товариства постійною наявністю ліквідних 

коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію 

Товариства ризику.  



Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної 

кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню 

кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку 

з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ Товариства забезпечує гнучкість фінансування за 

рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній. 

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального 

фінансування своєї діяльності. 

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності та зовнішнього 

фінансування від пов'язаних компаній. 

Товариство проаналізувало концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і дійшла висновку, що 

вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фінансування від пов'язаних сторін в достатньому обсязі.  

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, 

фінансових збитків у Товариства. Фінансові інструменти, за якими у Товариства  може потенційно виникнути 

значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, 

інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів. 

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що 

розташовані в Україні. 

Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну політику та 

контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до 

всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства 

здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою. 

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. Керівництво 

Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення вартості, що 

обліковується як зменшення активів. 

 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 

(кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.  

 

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН" кодекс 

корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного 

управління, яким керується емітент, не наводиться. 

 

 

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН"  на 

фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, 

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені 

законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного 

управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 

27.07.2014 року 



 

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  
 

Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

  X 

Дата проведення 26.06.2019 

Кворум зборів 57.474277 

Опис 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на позачергових загальних зборах 

акцiонерiв. 

    2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

    3. Звiт дирекцiї про її дiяльнiсть та про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2018 рiк. 

    4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  

    5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.  

    6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.  

    7. Розгляд висновку аудитора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 

роцi.  

    8. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження звiтiв i висновкiв аудитора, 

порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення 

порядку покриття збиткiв.  

    9. Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.  

    10. Про схвалення ранiше укладених значних правочинiв.  

    11. Про  попереднє схвалення значних  правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 2019 

року.  

    12. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   

Дата проведення 22.04.2019 

Кворум зборів 42.3091 

Опис 1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на чергових Загальних зборах акцiонерiв. 

    2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

    3. Звiт дирекцiї про її дiяльнiсть та про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2018 рiк. 

    4. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  

    5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.  

    6. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.  

    7. Розгляд висновку аудитора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 

роцi.  

    8. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, затвердження звiтiв i висновкiв аудитора, 

порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення 

порядку покриття збиткiв.  

    9. Затвердження планiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.  

    10. Про схвалення ранiше укладених значних правочинiв.  

    11. Про  попереднє схвалення значних  правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом 2019 

року.  

    12. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

 

 

 

 



 

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 д/н 

 

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 д/н 

 

Які були 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 Позачергові збори скликано тому, що річні збори не відбулися у зв'зку з відсутністю кворуму. 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

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

і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові річні 

збори не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму 

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

д/н 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член 

наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Так* Ні* 

Пєрова Ірина Володимирівна    X Голова Наглядової ради - Пєрова Ірина 

Володимирівна (Протокол № 1 позачергових 

загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 

16.12.2016р). 

 

Процик Андрій Ярославович X  Секретар Наглядової ради - Процик Андрій 

Ярославович (Протокол № 1 позачергових 

загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 

16.12.2016р). 

 

Калугін Юрій Олександрович X  Член наглядової ради - Калугін Юрій 

Олександрович (Протокол № 1 позачергових 

загальних зборів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 

16.12.2016р). 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

д/н 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 

наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 

  

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                       X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                         не створено   

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
д/н 

 

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

д/н 

 

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 (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)                                                                           д/н 

 

 

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                                      немає 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, 

Виконавчим органом ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" - є 

Генеральний директор 

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю 

товариства. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та 

загальним зборам акціонерів. Завдання виконавчого органу 

полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю 

товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію 

мети, стратегії та політики товариства. 

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства 

вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової 

ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах 

виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.  

 

 
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 

  

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом 

Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та 

чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради 

регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени 

Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, 

які мають повну цивільну дієздатність. 

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. 

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами  акціонерів,. 

 

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:  

Голова Наглядової ради - Пєрова Ірина Володимирівна 

Секретар Наглядової ради - Процик Андрій Ярославович 

Члени наглядової ради - Калугін Юрій Олександрович. 

 

Комітетів Наглядової ради не створено. 

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" - є Генеральний 

директор, який обирається Загальними зборами акціонерів та/або Наглядовою радою (без обмеження кількості 

строків (термінів) обрання)  та  підзвітний  у  своїй  діяльності  Загальним  зборам акціонерів та Наглядовій раді 

Товариства.   

      

Виконавчим органом  Товариства є: Генеральний директор Журавльов Віталій Сергійович, обраний на посаду 

23.02.2018р. (Протокол загальних зборів № 1/02/2018 від 23.02.2018р). 

 

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган підзвітний 

наглядовій раді та загальним зборам акціонерів. Завдання виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва 

поточною діяльністю товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію мети, стратегії та політики 

товариства. 

Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних 

зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує 

акціонерам про свою діяльність.  

 

 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 

  

 

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?  3  

 

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 припинення повноважень 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 додаткову емісію 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   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         Статут Товариства 



 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 5 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так 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 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)                                         д/н 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)                                         д/н 

 



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 2 3 4 

1 Пєрова Ірина Володимирівна 2556832661 57.474277 

 



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 2 3 4 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 

Згідно з Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", посадові особи органів 

Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Ревізор Товариства. 

 

Відповідно до п. 5.4. - 5.18. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", 

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають 

повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової 

ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. 

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. 

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів Товариства в порядку 

кумулятивного голосування. 

 

Відповідно до п. 6.1. - 6.20.  Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", 

Генеральний директор обирається Загальними зборами та/або Наглядовою радою  (без обмеження кількості 

строків (термінів) обрання). Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття 

рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження 

Генерального директора, є компетенцією Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради. 

 

Відповідно до п. 7.1. - 7.8. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", Ревізор 

обирається Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку кумулятивного голосування. 

 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 3 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства 

"ХІМДИВІЗІОН"): 

 

Члени Наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 

функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх 

підприємств Товариства; 

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 

Голова Наглядової ради: 

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого 

Наглядовою радою;  

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення 

протоколів засідань Наглядової ради;  

3) відкриває загальні збори; 

4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 

5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства 

та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;  

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (п. 4 "Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства 

"ХІМДИВІЗІОН"): 

- керує роботою Товариства; 

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;  

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях 

як на Україні, так і за кордоном;   

- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий 

та інші рахунки; 

      -  укладає будь - які правочини Товариства, у т.ч.: фінансово-господарські договори;  

 - фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; договори, предметом яких є застава 

майна або майнових прав Товариства; договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від 

імені Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку 

Генеральний директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу); 

- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;  

- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції; 

 - виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством  по рішенню 

підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;  

      - видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства; 

      - виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних 

зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізора; 

     - затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур; 

     - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів. 

     - в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, 

накладає дисциплінарні стягнення; 

    - діє особисто в рамках своєї компетенції у відношенні діяльності Товариства; 

    - здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; 

    - регулює час робочого тижня у залежності від наявності замовлення об'єму робіт і економічного стану 

підприємства; 

    - керує поточними справами Товариства. 

 

РЕВІЗОР (п. 5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "ХІМДИВІЗІОН"): 

 

Ревізор має право: 

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного 

виконання покладених на неї функцій протягом 3 (трьох) днів з моменту подання письмової вимоги про надання 

такої інформації та документації; 

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які 

належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок; 

- вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради  з метою вирішення питань, пов'язаних із 

виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства.  

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та вносити пропозиції щодо усунення виявлених 

під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. 

 

 



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. 

  
 

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до  Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор 

зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного 

уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й 

невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.  

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і 

фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту 

досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 

які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

аудитор вважає, що «Звіт про управління» є узгодженим з фінансовою звітністю ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за звітний 

період. Звіт про управління, що надається ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", складено на виконання Закону України від 

05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» та не містить суттєвих викривлень.  

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, його 

стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 

 

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і 

результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність 

за іншу інформацію несе керівництво  Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу 

інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї 

інформації. В зв’язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з іншою 

інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими 

знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до 

висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких 

фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне 

управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Товариства 

засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів 

корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та 

контролю. Товариство  не має власного Корпоративного кодексу, посада корпоративного секретаря – відсутня.  

Товариство не бере участь в інших юридичних особах. Філіали або інші відокремленні структури Товариством не 

створено. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. 

 Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління:  

- Загальні збори акціонерів;  

- Наглядова рада;  

- Генеральний директор;  

- Ревізор.  

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. 

Управління поточною діяльністю виконується одноосібно Генеральним директором, який виконує свої обов’язки 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада 

обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, 

Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.  

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До 

внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать 

соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє середовище 

складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй 

діяльності. До складових, на які  Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш 

суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, 

можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території.  Товариство вважає, що наявність 

якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та 

регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і 

стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства 

в цілому. 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Пєрова Iрина Володимирiвна 1044595 57.4742778542 1044595 0 

Хiтров Iгор Вiкторович 363500 20 363500 0 

Лiвшиць Олександр Iллiч 405468 22.30910591472 405468 0 

Усього 1813563 99.783383768913 1813563 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 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 1817500 25 

Кожна проста акція надає Акціонеру 

- її власнику однакову сукупність 

прав, включаючи право: 

 1. брати участь в управлінні 

Товариством, в тому числі брати 

участь у Загальних зборах акціонерів 

Товариства та голосувати на них 

особисто або через своїх 

представників з усіх питань, які 

належать до компетенції Загальних 

зборів акціонерів;  

2. обирати і бути обраним до органів 

управління Товариства;  

3. брати участь у розподілі прибутку 

Товариства та одержувати його 

частку (дивіденди);  

4. отримувати інформацію про 

діяльність Товариства, в тому числі 

безпосередньо знайомитися з 

річними балансами, звітами 

Товариства про його діяльність, 

протоколами Загальних зборів 

акціонерів та документами інших 

органів Товариства;  

5. у пріоритетному порядку 

користуватися послугами, які надає 

Товариство;  

6. вимагати здійснення 

обов'язкового викупу Товариством 

належних йому голосуючих акцій, 

якщо він зареєструвався для участі у 

загальних зборах та голосував проти 

прийняття загальними зборами 

немає 



рішення про: - злиття, приєднання, 

поділ, перетворення, виділ, зміну 

типу товариства, вчинення 

товариством значного правочину, 

зміну розміру статутного капіталу;  

7. розпоряджатися акціями 

Товариства, що належать Акціонеру, 

у порядку, визначеному чинним 

законодавством України та цим 

Статутом, в тому числі вийти з 

Товариства шляхом відчуження всіх 

належних йому акцій іншим 

Акціонерам Товариства чи третім 

особам в порядку, встановленому 

чинним законодавством України та 

цим Статутом;  

8. одержати, у разі ліквідації 

Товариства, частини його майна або 

вартості частини майна товариства; 

9. на переважне придбання акцій, 

відповідно до яких прийнято 

рішення про розміщення, у строки та 

в порядку, передбачені в рішенні 

про закрите (приватне) розміщення 

акцій, в кількості, пропорційній 

частці Акціонера у статутному 

капіталі Товариства на момент 

прийняття цього рішення.  

 

Акціонери Товариства зобов'язані:  

- додержуватися вимог цього 

Статуту, виконувати рішення 

Загальних зборів акціонерів та інших 

органів управління Товариством;  

- оплачувати придбані акції 

Товариства у розмірі, порядку та 

засобами, передбаченими цим 

Статутом;  

- не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 



Товариства; 

-виконувати інші обов'язки, якщо це 

передбачено чинним 

законодавством. 

 

Примітки Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" № 105/1/2013 від "23" липня 2013 року видане НКЦПФР 

 



XI. 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 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
25.00 1817500 45437500.00 

100.000000000

000 

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. 

 



 

2. Відомості про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифіка-

ційний номер 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн. 

Процентна 

ставка за 

облігаціям

и (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

проценіт

в 

Сума 

виплачен

ого 

процентн

ого 

доходу у 

звітному 

періоді 

(грн.) 

Дата 

погашенн

я 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 



3. Інформація про інші цінні папери емітента 

Дата реєстрації 

випуску 
Вид цінних паперів 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Обсяг випуску 

(грн.) 

Обсяг розміщених 

цінних паперів на 

звітну дату (грн.) 

Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 6 7 

 



4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Вид цінних 

паперів 

Різновид 

цінних паперів 
Серія 

Строк 

розміщення 
Строк дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість 

похідних 

цінних 

паперів у 

випуску (шт.) 

Обсяг випуску 

(грн.) 

Характеристи

ка базового 

активу 

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

 



6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду* 

№ з/п 

Дата зарахування/ 

списання  акцій на 

рахунок/ з рахунку 

емітента 

Вид дії: 

викуп / 

набуття 

іншим 

чином / 

продаж/ану

лювання 

Кількість акцій, 

що 

викуплено/набу

то іншим чином 

/ 

продано/анульо

вано (шт.) 

Номінальна 

вартість ( грн ) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, 

що 

викуплено/набу

то іншим чином 

/ 

продано/анульо

вано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/набуто 

іншим чином / 

продано/анульовано 

Найменування органу, який 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено/набуто іншим чином 

/ продано/анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 



 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Тип цінних паперів 
Кількість цінних паперів 

(шт.) 

Від загальної кількості 

цінних паперів (у 

відсотках) 

1 2 3 4 

 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 

емітента 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 

Усього 0 0 0 0 

 



9. 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 

Дата випуску 
Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 
Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування органу, що 

наклав обмеження 

Характеристика 

обмеження 
Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

 



10. 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 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.07.2013 105/1/2013 UA4000156764 1817500 45437500.00 1817500 0 0 

Опис 

Згідно реєстру акціонерів станом на  25.03.2020 р. кількість голосуючих простих акцій ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" складає 1 817 500  штуки, що у процентному 

відношенні становить 100,00 % Статутного капіталу Товариства.  

На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 4 акціонера. Всі акції ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" вважаються  голосуючими і 

враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 

звітному році 

 За результатами звітного періоду У звітному періоді 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
        

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
        

Сума  виплачених/ 

перерахованих дивідендів, 

грн 

        

Дата прийняття 

уповноваженим органом 

акціонерного товариства 

рішення про встановлення 

дати складення переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н д/н д/н 

Спосіб виплати дивідендів         

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

        

Опис   

 



   XIII. 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 38589.000 40826.000 0.000 0.000 38589.000 40826.000 

- будівлі та споруди 15336.000 14347.000 0.000 0.000 15336.000 14347.000 

- машини та обладнання 21944.000 24305.000 0.000 0.000 21944.000 24305.000 

- транспортні засоби 892.000 1886.000 0.000 0.000 892.000 1886.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 417.000 288.000 0.000 0.000 417.000 288.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 38589.000 40826.000 0.000 0.000 38589.000 40826.000 

 

Пояснення :  Залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" станом на 

31.12.2019 р.складає 40 826,00 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 (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 136854 117143 

Статутний капітал (тис.грн.) 45437 45437 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 45437 45437 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(136854.000 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 та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

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 2069.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 20548.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 22617.00 Х Х 

Опис  

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кислота азотна неконцентрирована 12196,51        105211.60 22.8 12196,51        105211.60 23.1 

2 Кальцiєва селiтра 16341,718        130910.00 29.6 15022,985        124372.90 27.3 

3 Кальцiєва селiтра водний розчин 11932,569         93645.90 20.3 11809,465         99210.10 21.8 

4 Розчин водяний аміачний та кальцієвої селітри 42,52           222.20 0.1 42,52           222.20 0.1 

5 Карбамідо-аміачна суміш (КАС) 147,08           749.80 0.2 749,8           749.80 0.2 

6 Послуги з переробки (КАС) 91582,72         81224.70 17.6 91582,72         81224.70 17.9 

7 Послуги з ремонту д/н            18.00 0 д/н            18.00 0 

8 Добриви мінеральні комплексі (УМКС) 6330,452         43543.40 9.4 6330,452         43543.40 9.6 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 

собівартості 

реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та матерiали (азотна кислота неконцентрирована)  62.02 

2 Навiфабрикати власного виробництва (азотна кислота неконцентрирована)   0.62 

3 Паливо та енергiя (азотна кислота неконцентрирована)  22.00 

4 Основна заробiтна плата (азотна кислота неконцентрирована)   1.88 

5 Відрахування на соціальне страхування (азотна кислота неконцентрована)   0.41 

6 Амортизацiя (азотна кислота неконцентрирована)   0.58 

7 Iншi витрати (азотна кислота неконцентрирована)  13.66 

8 Пар(супутня продукцiя) (азотна кислота неконцентрирована)  -1.17 

9 Сировина та матерiали (кальцiєва селiтра розчин)  19.09 

10 Напiвфабрикати власного виробництва (кальцiєва селiтра розчин)  65.41 

11 Допоміжні матеріал (кальцієва селітра гранульована)   0.82 

12 Паливо та енергія (кальцієва селітра розчин)   0.80 

13 Основна заробітна плата (кальцієва селітра розчин)   3.63 

14 Відрахування на соціальне страхування (кальцієва селітра розчин)   0.80 

15 Амортизація (кальцієва селітра розчин)   2.51 

16 Інші витрати (кальцієва селітра розчин)   6.94 

17 Сировина та матеріали (кальцієва селітра гранульована)   0.00 

18 Напівфабрикати власного виробництва (кальцієва селітра гранульована)  69.76 

19 Допоміжні матеріал (кальцієва селітра гранульована)   0.64 

20 Паливо та енергія (кальцієва селітра гранульована)   4.54 

21 Основна заробітна плата (кальцієва селітра гранульована)   4.79 

22 Відрахування на соціальне страхування (кальцієва селітра гранульована)   1.04 

23 Амортизація (кальцієва селітра гранульована)   2.13 

24 Інші витрати (кальцієва селітра гранульована)  17.10 

25 Сировина та матеріали (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   2.06 

26 
Напівфабрикати власного виробництва (карбамідо-аміачна суміш давальницька 

сировина) 
 79.79 

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

28 Паливо та енергія (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   5.19 

29 Основна заробітна плата (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   3.96 

30 Відрахування на соц.страхування (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   0.87 

31 Амортизація (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   0.97 

32 Інші витрати (карбамідо-аміачна суміш давальницька сировина)   7.16 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Р.Аудит" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

37569947 

Місцезнаходження 04071 Київська область  Киів вул. Нижній Вал, 13/15 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4429 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

31.03.2011 

Міжміський код та телефон (044) 361-79-48 

Факс  

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту 

Опис  

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 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  365   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 51909 Днiпропетровська область м. Кам'янське вул.С.Х.Горобця, 

буд 1, т.(0562)560650 

 

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 2019 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 8113 16185 

Основні засоби 1010 38589 40826 

первісна вартість 1011 76908 87317 

знос 1012 38319 46491 

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 58702 69011 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 50990 60988 

Виробничі запаси 1101 45003 42854 

Незавершене виробництво 1102 2895 8469 

Готова продукція 1103 3091 9665 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 11724 15118 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 5836 2767 

з бюджетом 1135 -- 5 

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

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1091 6425 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10730 6615 

Готівка 1166 1 -- 

Рахунки в банках 1167 10729 6615 

Витрати майбутніх періодів 1170 88 84 

Інші оборотні активи 1190 599 651 

Усього за розділом II 1195 81058 92653 

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



вибуття 

Баланс 1300 139760 161664 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 45437 45437 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 582 472 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 71124 90945 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 117143 136854 

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 11243 8444 

розрахунками з бюджетом 1620 2069 3633 

у тому числі з податку на прибуток 1621 542 495 

розрахунками зі страхування 1625 582 1091 

розрахунками з оплати праці 1630 2098 4044 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 3570 3519 

Поточні забезпечення 1660 2054 3367 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1001 712 

Усього за розділом IІІ 1695 22617 24810 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 139760 161664 

 

 
Примiтки вiдсутнi 

 

 

Генеральний Директор ________________ Журавльов Віталій Сергійович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Прошинська Валентина Iванiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 

за ЄДРПОУ 34059188 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 476507 362079 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (315137) (257972) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 161370 104107 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 17261 6791 

Адміністративні витрати  2130 (25322) (21437) 

Витрати на збут 2150 (52886) (38234) 

Інші операційні витрати  2180 (76471) (43222) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 23952 8005 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 733 525 

Інші доходи  2240 11 7 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (3) (14) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 24693 8523 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4010 -1975 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 20683 6548 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

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 20683 6548 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 227967 209177 

Витрати на оплату праці 2505 70442 41976 

Відрахування на соціальні заходи 2510 15248 9206 

Амортизація 2515 8575 6863 

Інші операційні витрати 2520 138520 84261 

Разом 2550 460752 351483 

 

 

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 -- -- 

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 -- -- 

 
Примiтки вiдсутнi 

 

 

Генеральний Директор ________________ Журавльов Віталій Сергійович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Прошинська Валентина Iванiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 

за ЄДРПОУ 34059188 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 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 431642 377057 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 569 530 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 25874 27132 

Надходження від повернення авансів 3020 2619 4366 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 35 30 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 47 

Надходження від операційної оренди 3040 45 1 

Інші надходження 3095 1047 418 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (314418) (334360) 

Праці 3105 (54818) (34043) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (19796) (14009) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (41974) (13448) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (4057) (1779) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (22508) (750) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (15408) (10919) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (24843) (13020) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (1238) (3180) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (42) (--) 

Інші витрачання 3190 (7245) (6508) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2543 -8987 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 701 525 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

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

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 701 525 

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 -1842 -8462 

Залишок коштів на початок року 3405 10730 15823 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2273 3369 

Залишок коштів на кінець року 3415 6615 10730 

 
Примiтки вiдсутнi 

 

 

Генеральний Директор ________________ Журавльов Вiталiй Сергiйович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Прошинська Валентина Iванiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХІМДИВІЗІОН" 

за ЄДРПОУ 34059188 

 

Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 45437 -- 582 -- 71124 -- -- 117143 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -862 -- -- -862 

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

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 45437 -- 582 -- 70262 -- -- 116281 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 20683 -- -- 20683 

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 -- -- -110 -- -- -- -- -110 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -110 -- 20683 -- -- 20573 

Залишок на кінець року 4300 45437 -- 472 -- 90945 -- -- 136854 

 
  

 

 

Генеральний Директор ________________ Журавльов Вiталiй Сергiйович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Прошинська Валентина Iванiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 

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) 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-

АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), Аудитор 

ДАВИДЕНКО ТЕТЯНА 

МИХАЙЛІВНА 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності, 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) 
21095329 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 

33028, Рівненська обл., місто Рівне, 

ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 

5А, квартира 1 

5 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
0146 

6 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

319/4 

24.12.2015 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 

03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності)   

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
10/03-6 

10.03.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.03.2020 - 15.04.2020 

12 Дата аудиторського висновку 15.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35000.00 

14 Текст аудиторського звіту 

 

Учасникам та керівним посадовим особам  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ХІМДИВІЗІОН", 

НКЦПФР 

 

 

 

м. Київ                                                             

15 квітня 2020 р. 

 

 

 

 

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", код ЄДРПОУ 34059188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", 

станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.   

 

Адресат 

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН", фінансова звітність якого 

перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). 

 

ДУМКА 

 

Думка із застереженням  

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", що складається з 

Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 

31.12.2019 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) 

станом на 31.12.2019 року; Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 

31.12.2019 року; Приміток до фінансової звітності(Форма №5) за 2019 рік.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа 

для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та 

неупереджену інформацію) фінансовий стан ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" на 31 грудня 2019 

року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до НП(С)БО. 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ  

 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення 

заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, 

що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.  

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть 

продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. 

Негативні явища, які  відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, 

падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного 

клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. 

Дана  річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, 

якби Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 

до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Національних положень(стандартів) 

бухгалтерського обліку. 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, як, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 

цих питань.  

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ (ПИТАННЯ) 

 

Інформація про Товариство 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН",  (далі – Товариство), 

зареєстроване  відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 

17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними 

змінами та доповненнями,  та інших законодавчих актів. 

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки 

та штампи зі своїм найменуванням. 

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими 

внутрішніми нормативними документами, рішеннями. 

Станом на 31.12.2019 року відокремлених підрозділів у Товариства  немає.  

Основні відомості про Товариство 



Повна назва Товариства 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" 

Скорочена назва Товариства  

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" 

Організаційно-правова форма Товариства  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи 

Юридична 

Форма власності  

Приватна 

Код за ЄДРПОУ 

34059188 

Місцезнаходження: 

51909, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ С.Х.ГОРОБЦЯ, будинок 1 

Дата державної реєстрації 

24.01.2006 рік 

Ліцензії 

 

Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Строк дії ліцензії з 24.01.2019 року – по 24.01.2024 рік. 

Номер запису в ЄДР 

1 224 102 0000 023024 

Основні види діяльності КВЕД: 

Код КВЕД 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук (основний); 

Код КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; 

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та 

промисловими хімічними речовинами; 

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; 

Код КВЕД 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в 

спеціалізованих магазинах; 

Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устаткування; 

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Учасники/Засновник Товариства 

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ  ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ 

ПАПЕРІВ 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 45437500.00 

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників 

Генеральний директор – Журавльов Віталій Сергійович 

Головний бухгалтер – Прошинська Валентина Іванівна 

Середня кількість працівників – 367 осіб 

Дата останніх змін до Статуту 

Статут затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН" 

Протокол №2/06/2019 від 26.06.2019 року 

 

Масштаб перевірки: 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за 

Національними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку(надалі  - 

НП(С)БО), а саме: 

    • Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2019 року; 

    • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 станом 

на 31.12.2019 року; 

    • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 

31.12.2019 року; 

    • Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року; 

    • Примітки фінансової звітності(Форма №5) за рік, що закінчився 31 грудня 

2019 року. 

Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка 

відповідає вимогам Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку 

(надалі – НП(С)БО).  

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, 

справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність 

відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а 

також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та 

інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  

державне  регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 



року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними 

змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та 

доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними 

змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською 

палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської 

перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці 

стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на 

одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у 

фінансовій звітності Товариства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як 

загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, 

абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, 

розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів 

аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках 

обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з 

урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації 

про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій 

звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової 

звітності  та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під 

час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування 

сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка 

відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних 

протягом періоду перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені 

дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були 

досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що 

застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи 

амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 

 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 

підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. 

Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та 

інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО), та Облікової 

політики ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН".  

Фінансова звітність Товариства  складена станом на кінець останнього дня 

звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих  стандартів фінансової 

звітності                                         ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", а також 

оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 

звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми 

активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми 

доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного 

періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та 

інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які 

відповідають суті здійснених господарських операцій. 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих 

аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 

31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського 

обліку та звітності в Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу 

за Національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку(НП(С)БО). 

Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, 



складені станом на 31.12.2019 року. 

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та 

представлялась до відповідних контролюючих органів. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. 

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до 

відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія 

та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим 

вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 

2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на 

Товаристві протягом 2019  року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 

від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до НП(С)БО  

та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", 

затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними 

змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації 

обліку. Порушень обліку не виявлено. 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає чинному 

законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції 

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 

року № 291.  

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період 

незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН" складають 69 011 тис грн станом на 31.12.2019 року, у т. ч. 

нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року – 

відсутні, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року – 40 

826 тис грн. 

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять – 16 185 

тис грн. . 

Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять – 12 000 тис грн.  

Балансова вартість необоротних активів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"  станом на 31 грудня 

2019 та 2018 років: 

Необоротні активи 

На 31.12. 2018 р. 

На 31.12.2019 р. 

Зміни(+,-) 

Нематеріальні активи(тис грн) 

- 

- 

- 

Незавершені капітальні інвестиції (тис грн) 

8 113 

16 185 

+ 8 072 

Основні засоби(тис грн) 

38 589 

40 826 

+2 237 

Інші фінансові інвестиції(тис грн) 

12 000 

12 000 

- 

Разом 

58 702 

69 011 

+10 309 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 

 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. 

свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного 

законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною 

концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена 

вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та 

зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року становить: 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 15 118 тис 

грн, дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 2 767 тис 



грн, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 5 тис грн, інша 

поточна дебіторська заборгованість – 6 425 тис грн. Зауважень до обліку не 

виявлено. 

Дебіторська заборгованість ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН"   станом на 31 грудня 2019 та 2018 

років представлена наступним чином:                                                                             

Дебіторська заборгованість 

На 31.12. 2018 р. 

На 31.12.2019 р. 

Зміни(+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн) 

11 724 

15 118 

+3 394 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами(тис грн) 

5 836 

2 767 

-3 069 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн) 

- 

5 

+5 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків(тис грн) 

- 

- 

- 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн) 

1 091 

6 425 

+5 334 

 

Разом 

18 651 

24 315 

+5 664 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному 

законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За 

перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки 

коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним 

аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. 

Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх 

еквівалентів –  6 615 тис грн.  

Гроші та їх еквіваленти ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" станом на 31 грудня 2019 та 2018 

років представлені наступним чином:                                                                             

Гроші та їх еквіваленти 

На 31.12. 2018 р. 

На 31.12.2019 р. 

Зміни(+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.: 

10 730 

6 615 

-4 115 

Готівка 

1 

- 

-1 

Рахунки в банках 

10 729 

6 615 

      - 4 414 

 

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій 

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності 

Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні 

фінансові інвестиції Товариства – відсутні. Зауважень до обліку не виявлено. 



Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій 

звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП(С)БО та 

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 

року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань 

станом на 31.12.2019 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і 

забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними 

інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.  

Фактичні дані про зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - 

поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 

31.12.2019 року становить – 8 444 тис грн, поточна кредиторська заборгованість 

за розрахунками з бюджетом – 3 633 тис грн., у т.ч. з податку на прибуток – 495 

тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 1 

091 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 

– 4 044 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 3 

519 тис грн. 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року становлять – 3 367 тис грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2019 року – 712  тис грн.  

Довгострокові зобов’язання і забезпечення ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" станом на 

31.12.2019 рік  та на 31.12.2018 рік – відсутні. 

Поточні зобов’язання та забезпечення ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" станом на 31 грудня 2019 

та 2018 років представлені наступним чином:                                                                             

Поточні зобов’язання та забезпечення 

На 31.12. 2018 р. 

На 31.12.2019 р. 

Зміни(+,-) 

Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн) 

11 243 

8 444 

-2 799 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн) 

2 069 

3 633 

+1 564 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці(тис грн) 

2 098 

4 044 

+1 946 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн) 

582 

1 091 

+509 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн) 

3 570 

3 519 

-51 

Поточні забезпечення(тис грн) 

2 054 

3 367 

+1 313 

Інші поточні зобов’язання(тис грн) 

1 001 

712 

-289 

Разом 

22 617 

24 810 

+2 193 

 

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати 

податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

 

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

  

Аудиторами підтверджується дотримання вимог обліку власного капіталу.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" є правонаступником майнових та 

немайнових прав, у тому числі обов’язків Дніпродзержинського державного 

підприємства «Екоантилід». 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМДИВІЗІОН" є правонаступником Закритого 



акціонерного  товариства "ХІМДИВІЗІОН" у тому числі за усіма зобов’язаннями та 

підписаними угодами. 

Станом на 01.01.2019 року на Товаристві був чинний Статут, затверджений 

черговими  Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" від 23.02.2018 р. 

(Протокол № 1/02/2018 від 23.02.2018 року). 

Станом на 31.12.2019 року згідно Протоколу позачергових Загальних зборів ПрАТ 

"ХІМДИВІЗІОН"  від 26 червня 2019 року №2/06/2019 було зареєстровано нову 

редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМДИВІЗІОН". 

Відповідно до Статуту ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", станом на 31 грудня 2019 року 

статутний капітал сформовано повністю, що становить 45 437 500,00 грн. (сорок 

п’ять мільйонів чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот гривень) 00 копійок.  

Статутний капітал Товариства поділено на акції: 

Акції Товариства 

Кількість акцій(шт.) 

Номінальна вартість акцій(грн.) 

Частка у Статутному капіталі(%) 

Прості іменні 

1 817 500 

25,00 

100 

 

Емісія цінних паперів зареєстрована Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 105/1/2013. Дата 

реєстрації 23 липня 2013 року, дата видачі 15 жовтня 2013 року). Випущено 

1 817 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 25,00 гривень кожна на 

загальну суму 45 437 500 гривень. Форма існування – без документарна. 

Станом на 31.12.2019 року частки Статутного Фонду розподілені між акціонерами: 

Акціонери, у яких більше 5 % Статутного капіталу 

 

 

№ 

Акціонер 

Частка у статутному капіталі 

Кількість цінних паперів 

1 

Хітров Ігор Вікторович, Україна, 

Нар. м. Дніпродзержинськ, 02.10.1966р. 

Паспорт АМ № 483395 

виданий18.12.2001р. Заводським РВ 

Дніпродзержинського МУ УМВС 

України в Дніпропетровській обл. 

Ідентифікаційний код 2438112319 

Адреса: Україна, 49000. 

вул. Казакова, буд. 4-а, кв. 69, 

Дніпропетровськ, Жовтневий, 

Дніпропетровська обл. 

20,00 % 

363 500 шт. простих іменних акцій на суму – 9 087 500,00 грн. 

2 

Лівшиць Олександр Ілліч, Україна, 

Нар. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 

обл., 08.12.1959 р. 

Паспорт АН № 347881 Виданий 

04.05.2005р. Центр-Міським РВ 

Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. 

Ідентифікаційний код 2189110352 

Адреса: Україна, 49000. 

вул. Карла Маркса, буд. 36, кв. 29, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

22,309105 % 

405 468 шт. простих іменних акцій на суму – 10 136 700,00 грн. 

3 

Перова Ірина Володимирівна, 

Україна, Нар. м. Красний Луч, 

Луганської обл. 01.01.1970р. 

Паспорт Серія ММ № 307312 Виданий 

19.11.1999р. Київським РВ ХМУ 

УМВС України в Харківський обл. 

Ідентифікаційний код 2556832661 

Адреса: Україна, 61002. 



вул. Чернишевського, буд. ЗО, кв. 17, 

м. Харків, Харківська обл. 

57,474277 % 

1 044 595 шт. простих іменних акцій на суму – 21 114 875,00 грн. 

 

Величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними бухгалтерського 

обліку(які аудитор підтверджує) наступна:  

    • Зареєстрований статутний капітал – 45 437 тис  грн; 

    • Сплачений статутний капітал  – 45 437  тис  грн; 

    • Неоплачений капітал – відсутній. 

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в 

повному обсязі, що складає 45 437 тис  грн. 

Додатковий капітал станом на 31.12.2019 року становить 472 тис грн. 

Станом на 31.12.2019 року Товариство не формувало резервний капітал. 

Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток становив 71 124 тис грн, 

станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток становить 90 945 тис. грн. 

Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу 

Код рядка 

На початок звітного року, тис грн. 

На кінець звітного року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

1400 

45 437 

45 437 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 

1401 

- 

- 

Капітал у дооцінках 

1405 

- 

- 

Додатковий капітал 

1410 

582 

472 

Емісійний дохід 

1411 

- 

- 

Накопичені курсові різниці 

1412 

- 

- 

Резервний капітал 

1415 

- 

- 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 

1420 

71 124 

90 945 

Неоплачений капітал 

1425 

- 

- 

Вилучений капітал 

1430 

- 

- 

Інші резерви 

1435 

- 

- 

Усього 

1495 

117 143 

136 854 

 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо 



відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам НП(С)БО. 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 

 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням 

зобов’язань) станом на 31.12.2019 року складають: 

Необоротні активи                                           69 011,0 тис грн. 

Оборотні активи                                               92 653,0 тис грн. 

    РАЗОМ  активи                                         161 664 ,0 тис грн. 

Довгострокові зобов’язання                           - 

Поточні зобов’язання                                      24 810,0 тис грн. 

    РАЗОМ  зобов’язання                               24 810,0 тис грн. 

    Чисті активи: 

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   136 854,0 тис грн. 

 

Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 136 854,0 тис грн. і 

визначена згідно чинного законодавства України. 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову 

звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий 

стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма 

№ 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про 

власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності(Форма №5) за 2019 

рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 

31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК 

Оптимальне значення 

ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

 

 

На 01.01.2019 р. 

На 31.12.2019 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

0,25…0,5 

0,47 

0,27 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності 

>1 

3,58 

3,73 

3. Коефіцієнт структури капіталу 

<1 

0,84 

0,85 

4. Коефіцієнт рентабельності активів 

Якнайбільше 

4,34 % 

13,72% 

 

Інформація про пов’язаних осіб 

 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до 

управлінського персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за 

наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а також провели достатні 

аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо 

наявності або відсутності таких операцій.  

ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" операцій з пов’язаними особами протягом 2019 року не 

здійснювало.  

 

Події після дати балансу 

 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не 

знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 

фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була 

суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається 

Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав 



інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  

коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової 

звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий 

стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце 

в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за 

звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати 

балансу,  наявність яких потребує необхідність проведення коригування фінансової 

звітності. 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта 

господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 

«Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що 

стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності 

діяльності відсутня. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути 

на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, 

зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій 

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про 

наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 

Товариства у майбутньому. 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, 

ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг 

непередбачених активів/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є 

достатньо високою не виявлено.  

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та 

нормативно-правових актів Комісії 

 

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 

перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності 

суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та 

перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до 

управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 

інформацією не встановлено. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У 

зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомлення з іншою інформацією. 

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного 

відповідно до  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що інформація наведена 

у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного 

уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, 

зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва 

відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.  

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною 

у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка 

аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 

існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про 

цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

 

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" згідно Кодексу Етики 

Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(«Кодекс РМСЕБ») та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконували інші обов’язки з етики відповідно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і 

аудиторська група яка приймала учать в перевірці Товариства: 

1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта 



господарювання, що перевіряється;  

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  

3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта 

господарювання, що перевіряється;  

4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи 

представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного 

виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та 

ступінь відповідальності аудитора;  

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.  

Протягом 2019 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені 

обмеження статтею 4 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо 

або опосередковано послуги Товариству, які зазначені у частині четвертій статті 

6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017р №2258. 

 

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ  

 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором 

було визначено оцінку ризиків: – властивий ризик на високому рівні; – ризик, 

пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на 

високому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових політик, 

прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального 

подання фінансової звітності.  

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ 

 

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження 

аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення 

цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту 

аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що 

регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з 

Товариством і конкретних особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань 

про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторської перевірці основними 

стадіями перевірки були:  

- планування аудиту;  

- отримання аудиторських доказів;  

- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта 

з третіми сторонами;  

- документування аудиту;  

- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської 

звітності економічного суб'єкта.  

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою 

розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню 

кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування 

аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Товариства. При 

проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір 

аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на 

вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та 

створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів 

не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту 

відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через 

такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві 

внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних 

аудитору, є рідше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може 

отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових 

звітах будуть виявлені.  

 

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  

 

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», аудитор вважає, що «Звіт про управління» є 

узгодженим з фінансовою звітністю ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за звітний період. Звіт про 

управління, що надається ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", складено на виконання Закону 



України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у відповідності до 

Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» та не 

містить суттєвих викривлень.  

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про 

діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні 

ризики і невизначеності його діяльності.  

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі 

керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в 

фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу 

інформацію несе керівництво  Товариства. Наша думка про фінансову звітність не 

поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає 

впевненість в будь-який формі в відношенні до цієї інформації. В зв’язку з 

проведенням аудиту фінансової звітності наш обов’язок полягає в ознайомлені з 

іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з 

фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час 

аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує 

суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили 

таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудитор висловлює свою думку щодо 

інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами 

виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у 

Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом 

тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується 

Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Товариство  

не має власного Корпоративного кодексу. Протягом звітного періоду не відбувалося 

змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано 

є власниками значного пакета акцій емітента. 

 Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління:  

- Загальні збори акціонерів;  

- Наглядова рада;  

- Генеральний директор;  

- Ревізор.  

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та 

компетенції, що визначається статутом. Управління поточною діяльністю 

виконується одноосібно Генеральним директором, який виконує свої обов’язки 

згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту, внутрішніх Положень 

Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, 

контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.  

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на 

зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства 

і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, 

інфляція, зміна податкового законодавства, кон’юнктура, тощо. Зовнішнє 

середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, 

але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які  

Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш 

суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик 

безперервності діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на 

непідконтрольній Україні території.  Товариство вважає, що наявність якісної, 

прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на 

вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив 

на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує 

довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і 

суспільства в цілому. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ 

ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

 

Управлінський персонал ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", в особі відповідальних посадових 

осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов 

завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно 

до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Національних 

положень стандартів бухгалтерського обліку; 



- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи 

фінансової звітності Національних положень стандартів бухгалтерського обліку 

(надалі – НП(С)БО);  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для 

того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 

аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до 

Комісії разом з фінансовою звітністю; 

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу 

діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту». 

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій 

та 

господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну 

документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 

звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», були надані наступні документи: 

    • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; 

    • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом 

на 31.12.2019 року; 

    • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 

31.12.2019 року; 

    • Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року; 

    • Примітки до фінансової звітності(Форма №5) за 2019 рік; 

    • Статутні, реєстраційні документи; 

    • Протоколи, накази; 

    • Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків 

та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у 

фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у 

фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 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 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, 

крім випадків, якщо 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 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання 

думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у 

звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову 

звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудиті фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 

зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання 



обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих 

викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й 

розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів 

бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським 

персоналом ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", а також оцінку загального подання фінансових 

звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 

прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального 

подання фінансової звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 

а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII 

з наступними змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні папери та 

Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та 

доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 

жовтня 1996 року  № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями,  

Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та 

надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів 

аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  

інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих НП(С)БО  та суттєвих 

попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН", також 

оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося 

питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та 

відповідну основу для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, 

що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 

що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що 

подається до НКЦПФР у складі документів для реєстрації випуску, випуску та 

проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення 

акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджені 

рішенням Комісії від 08.10.2013 року №2187, зареєстровані в Міністерстві 

фінансів України від 29.10.2013 року за №1827/24359 із наступними змінами та 

доповненнями, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 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 вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, 

ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні 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 і 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, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. 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.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу 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 

застосовано, 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.   

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься 

на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" ТОВ www.audit-n.com.ua.  Цей опис є частиною нашого 

аудиторського звіту. 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із 

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне 

подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. 

 Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 

діяльності та стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у 

своїй господарській діяльності. 



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб 

або найменування юридичних осіб, що є 

сторонами договору 

Дата 

укладення 

договору та 

дата набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість акцій 

(часток), що належать 

особам, які уклали 

договір, на дату його 

укладення 

Кількість голосуючих 

акцій (часток) 

товариства, що надає 

особі можливість 

розпоряджатися 

голосами на 

загальних зборах 

товариства, на дату 

виникнення обов'язку 

надіслати таке 

повідомлення 

 



XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 

контроль над емітентом 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або 

найменування юридичних осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дата укладення 

договору та дата 

набрання 

чинності ним 

та/або дата 

вчинення 

правочину 

Предмет договору та/або правочину 
Ціна договору та/або 

правочину 

Строк дії 

договору та/або 

правочину 

 



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

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

26.06.2019 27.06.2019 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                                                               

 
 


