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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Скляров В.Л. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АЗОТ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00203826 

4. Місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська обл., Черкаси, Героїв Холодного Яру, 72 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)-39-61-55, (0472)-54-01-46 

6. Адреса електронної пошти: corpsekretar@azot.ck.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 від 16.08.2021, Протокол №16/08/21 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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 

http://www.azot.ck.ua/content/news7/inf

orm/year.php 16.08.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

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  

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  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів 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  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Примiтки:  

Форма 2. не заповнена, осскiльки вiдповiдно до чинного законодавства заповнення вказаної 

форми не є обов'язковим для приватних АТ. 

Форма 4. не заповнена, оскiльки вiдповiдно до чинного законодавства заповнення вказаної 

форми не є обов'язковим для приватних АТ. 

Форма 5. не заповнена, оскiльки вiдповiдно до чинного законодавства здiйснення рейтингової 

оцiнки не є обов'язковим для приватних АТ. 

Форма 6. не заповнена, оскiльки ПрАТ "АЗОТ" немає вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

та фiлiалiв.  

Форма 8 не заповнена, оскiльки штрафнi санкцiї протягом звiтного перiоду на емiтента не 

накладались.  

Форма 10. п.2  iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим 

особам в разi їх звiльнення не заповнюється на пiдставi   п.5 Глави 4 Роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  

Форма 13. не заповнена, оскiльки у звiтному перiодi не вiдбувалось змiн акцiонерiв, яким 

належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвнимпорговому 



значенню.  

Форма 14. не заповнена на пiдставi   п.5 Глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".   

Форма 15. не заповнена на пiдставi   п.5 Глави 4 Роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

Форми 17. 2), 3), 4), 5), 6) не заповненiне заповненi за вiдсутнiстю подiї. 

Форма 18. не заповнена, в зв`язку з  вiдсутнiстю подiї. 

Форма 19. не заповнена з тим, що Товариство не емiтувало iнших цiнних паперiв. 

Форма 20. не заповнена, оскiльки  у власностi працiвникiв емiтента акцiї в розмiрi понад 0,1% 

розмiру Статутного капiталу не облiковуються. 

Форма 23 не заповнена оскiльки Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв та iнших 

доходiв за цiнними паперами в звiтному перiодi. 

Форма 24. 4. Частина форми 24.4. щодо обсягiв реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

заповнена, тому що впродовж 2020 року Товариство не реалiзовувало готову продукцiю 

власного виробництва, оскiльки працювало по давальницькiй схемi виробництва добрив, 

тобто виконувало роботи з переробки давальницької сировини (природного гаду i амiаку) в 

готову продукцiю (амiак, амiачна селiтра, карбамiд, добрива рiдкi азотнi (КАС) передавало  її 

Замовнику та отримувало оплату за виконанi роботи з переробки давальницької сировини. 

Форми 25, 26,27,28,31,33, 34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 не заповненi за вiдсутнiстю подiї.  

Форма 29 Середня кiлькiсть працiвникiв подана з урахуванням працiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Розробник програми "EнконЗвiт" керувався наказом  НКЦПФР  № 55 вiд 

22.04.2016 року  "Щодо складу та опису полiв (роздiлiв) та схем ХМL - файлiв електронної 

форми фiнансової звiтностi", а форми електронної звiтностi в цьому звiтi заповненi вiдповiдно 

до МСФЗ, алгоритми розрахунку яких вiдрiзняються. 

"д/в" - в текстi рiчної iнформацiї означає "данi вiдсутнi". 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "АЗОТ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "АЗОТ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 14.07.1994 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1056489794,5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 3090 

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

 20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук 

 20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах 

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

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ <Клiринговий Дiм>, м. Київ, МФО 300647 

2) IBAN 

 UA583006470000000002600839858 

3) поточний рахунок 

 UA583006470000000002600839858 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АБ <Клiринговий Дiм>, м. Київ, МФО 300647 

5) IBAN 

 UA583006470000000002600839858 

6) поточний рахунок 

 UA583006470000000002600839858 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Палац Культури "Дружба народiв" ВАТ "Азот" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21367221 

4) Місцезнаходження 

 18005, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 249 

5) Опис  

 Частка товариства в статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Активи, що 

наданi товариством, в якостi внеску до статутного капiталу - основнi засоби та грошовi кошти. 

Права, що належать товариству, щодо управлiння юридичною особою визначенi статутом 



юридичної особи. Юридична особа в стадiї  лiквiдацiї з 2007 року. 

 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Готель "Жовтневий" ВАТ "Азот" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25584976 

4) Місцезнаходження 

 18005, м.Черкаси, вулиця Фрунзе, 145 

5) Опис  

 Частка товариства в статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Активи, що 

наданi товариством, в якостi внеску до статутного капiталу - основнi засоби та грошовi кошти. 

Права, що належать товариству, щодо управлiння юридичною особою визначенi статутом 

юридичної особи. Юридична особа в стадiї  лiквiдацiї з 2005 року. 

 

1) Найменування 

 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ХIМIК" ПрАТ "АЗОТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25584960 

4) Місцезнаходження 

 18028, м.Черкаси, вулиця Героїв Холодного  Яру, 72 

5) Опис  

 Частка товариства в статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Активи, що 

наданi товариством, в якостi внеску до статутного капiталу - основнi засоби та грошовi кошти. 

Права, що належать товариству, щодо управлiння юридичною особою визначенi статутом 

юридичної особи.  

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОМБРИДЖ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37578270 

4) Місцезнаходження 

 01601, м.Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, поверх 30 

5) Опис  

 Частка емiтента в статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Активи, наданi 

емiтентом в якостi внеску -  грошовi кошти. Права, що належать емiтенту щодо управлiння 

юридичною особою визначенi статутом юридичної особи 

 

1) Найменування 

  БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД "АЗОТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Благодійна організація 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25583184 

4) Місцезнаходження 

 18014, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру,72 



5) Опис  

 Частка емiтента в статутному капiталi юридичної особи становить 100%. Права  щодо 

управлiння юридичною особою визначенi статутом юридичної особи. 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 910/7448/17 Господарський суд 

м.Києва 

ПрАТ "АЗОТ" ПрАТ "ХК 

"Енергомережа" 

 Заява про визнання 

кредиторських вимог в сумi 

241`633`142,22 грн. основного 

боргу та 3524,00 судового 

збору. 

Визнано 

кредиторськi 

вимоги ПрАТ 

"АЗОТ" та 

включено до 

реєстру 

кредиторiв. 

Розглядаються 

заяви та 

клопотання 

лiквiдатора. 

Опис: 

д/в 

2 925/89/19 Господарський суд 

Черкаської областi 

ПАТ "По 

газопостачанню та 

газифiкацiї 

"Черкасигаз" 

ПрАТ "АЗОТ"  Стягнення 136`341`030,98 грн. 

боргу, 44`171`525,18 грн. пенi, 

4`951`426,45 грн. 3% рiчних, 

24`235`585,00 грн.втрат 

внаслiдок iнфляцiї 

Знаходиться на 

розглядi в судi 

першої 

iнстанцiї, 

провадження по 

справi зупинено 

Опис: 

д/в 

3 925/117/19 Господарський суд 

Черкаської областi 

ПАТ "По 

газопостачанню та 

газифiкацiї 

"Черкасигаз" 

ПрАТ "АЗОТ"  Стягнення 40`399`588,82 грн. 

боргу, 13`789`091,86 грн. 3% 

рiчних, 63`685`907,50 грн. втрат 

внаслiдок iнфляцiї 

Знаходиться на 

розглядi в судi 

першої 

iнстанцiї, 

провадження по 

справi зупинено 

Опис: 

д/в 

4 925/1208/18 Господарський суд 

Черкаської областi 

АТ "СБЕРБАНК" ПрАТ "АЗОТ", ДП 

"ХIМIК" ПрАТ 

"АЗОТ" 

 Про стягнення солiдарно 

заборгованостi за Договором 

про вiдкриття кредитної лiнiї 

№25-В/10/35/ЮО/КЛ вiд 

10.11.2010 в сумi 62`492`443,37 

доларiв США та 

1`158`754`463,74 грн.,  з яких : 

48`250`000 доларiв США 

Ухвалою 

Господарського 

суду Черкаської 

областi вiд 

17.03.2021 року 

позов залишено 

без розгляду 



заборгованiсть за кредитною 

лiнiєю, 8`932`111,13 грн. 

доларiв США заборгованiсть по 

процентах, 5`275`332,24 доларiв 

США комiсiя за управлiння 

кредитною лiнiєю (комiсiя 1), 

35000 доларiв США комiсiя за 

управлiння кредитною лiнiєю 

(комiсiя 2), 942`406`312,30 грн. 

пеня за прострочення 

повернення заборгованостi, 

153`311`413, 18 грн. пеня за 

прострочення сплати процентiв, 

62`300`136,40 пеня за 

прострочення строку сплати 

комiсiї 1, 736`601,86 пеня за 

прострочення строку сплати 

комiсiї 2 

Опис: 

д/в 

5 925/1156/20 Господарський суд 

Черкаської областi 

АТ "СБЕРБАНК" ПрАТ "АЗОТ" ДП "ХIМIК" ПрАТ 

"АЗОТ" 

Про звернення стягнення на 

предмет iпотеки та на 

заставлене майно на суму 

3`197`148`789,72 грн. 

Ухвалою 

Господарського 

суду Черкаської 

областi вiд 

04.02.2021 

позов залишено 

без розгляду 

Опис: 

д/в 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" у 2020 роцi вiдбулись змiни в органiзацiйнiй 

структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв.  

З метою пiдвищення ефективностi використання трудових ресурсiв, забезпечення максимальної 

зайнятостi працiвникiв, а також оптимiзацiї витрат на оплату працi впровадженi змiни в 

органiзацiї виробництва i працi. 

Виведенi наступнi посади та структурнi пiдроздiли з органiзацiйної структури ПрАТ "АЗОТ": 

заступник Технiчного директора з розвитку та iнвестицiй; директор департаменту з якостi; 

заступник директора з транспорту; секретар Правлiння; директор департаменту з iнформацiйних 

технологiй; департамент з якостi в складi: директор департаменту;  вiддiл вхiдного контролю; 

департамент з iнформацiйних технологiй в складi директора департаменту; представництво в м. 

Києвi; вiддiл вхiдного контролю; вiддiл маркетингу;  сектор аналiзу та пiдготовки тендерiв; 

вiддiл аналiзу та управлiнської звiтностi; управлiння закупiвель робiт/послуг у складi: 

кошторисний вiддiл; договiрний вiддiл; вiддiл закупiвель робiт/послуг; вiддiл 

претензiйно-позовної роботи; вiддiл договiрної та загальноправової роботи; цех iонообмiнних 

смол (катiонiтiв) (I-1); цех гiдроксиламiнсульфату (К-5); цех кальцинованої соди (К-6); цех 

антикорозiйних сполук i покриттiв (АСiП); цех з капiтальних ремонтiв (ЦКР); цех 

централiзованого ремонту (ЦЦР); ремонтно-будiвельний цех (РБЦ); 

адмiнiстративно-господарський сектор (АГС); ремонтно-механiчний цех (РМЦ); 

централiзований електроремонтний цех (ЦЕРЦ); цех контрольно-вимiрювальних приладiв i 

автоматики (КВПiА); проектно-конструкторський вiддiл (ПКО).  

В звiтному перiодi здiйснено перейменування та змiнено пiдпорядкування деяких структурних 

пiдроздiлiв. До органiзацiйної структури введено юридичний вiддiл та вiддiл закупiвель 

робiт/послуг. 

 

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 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 3090 осiб; Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 51 особа; 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -  не 

має; 

Фонд оплати працi - 608628 тис.грн. 

Зменшення фонду оплати працi в 2020 роцi по вiдношенню до  2019 року склало 2,8 %. 

Кадрова полiтика Товариства включає: пiдготовку та перепiдготовку робiтникiв; пiдвищення 

квалiфiкацiї робiтникiв, посадових осiб та фахiвцiв; проведення навчання з охорони працi. 

 

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 

Не належить 

 

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

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



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

діяльності 

ПрАТ "АЗОТ" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами та установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2020 року не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi на ПрАТ 

"АЗОТ" (надалi - Компанiя) та його дочiрнiх пiдприємств (надалi разом - Група)  здiйснюється 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",  

Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i  господарських операцiй 

пiдприємств ы органiзацiй та Iнструкцiї про його застосування, затверджених Наказом Мiнфiну 

вiд 30.11.99 №291, Мiжнародних стандартiв  фiнансової звiтностi (далi -МСФЗ). 

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена наказом  "Про облiкову полiтику ПАТ "АЗОТ" вiд 

24.10.2017 №549 (з подальшими змiнами). 

Зазначений Наказ регулює нормативи, методи i процедури, що застосовуються пiдприємством 

для ведення бухгалтерського облiку. У наказi визначенi методи облiку, якi вiдповiдають 

нормативним документам, щодо ведення бухгалтерського облiку.  

На пiдприємствi, для ведення бухгалтерського облiку, застосовується бухгалтерська програма 

"IТ-Пiдприємство" (розробка та обслуговування здiйснюється ТОВ НВП "Iнформацiйнi 

технологiї", м.Київ)  iз застосуванням журнально-ордерної форми облiку, яка дозволяє 

формувати форми фiнансової звiтностi. Автоматизованi всi дiлянки бухгалтерського облiку. 

Первиннi облiковi документи у 2020 роцi складались на типових формах, затверджених 

Мiнiстерством статистики України. Також застосовуються форми первинних документiв,  

затвердженi внутрiшнiми нормативними  документами згiдно з Системою менеджменту якостi 

Пiдприємства. 

Для контролю й упорядкування обробки даних на пiдставi первинних документiв складаються 

зведенi облiковi документи. 

Iнформацiя, що мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на 

рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного  та аналiтичного  облiку шляхом 

подвiйного запису їх на взаємозалежних рахунках бухгалтерського облiку. Операцiї в iноземнiй 

валютi вiдображаються також у валютi розрахункiв i платежiв по кожнiй iноземнiй валютi 

окремо.  

Данi аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку тотожнi вiдповiдним рахункам синтетичного 

облiку на перше число кожного мiсяця. 

Дiяльнiсть головного бухгалтера, бухгалтерiї та розрахункової групи регламентується в 

Положеннi "Про головну бухгалтерiю" вiд 30.12.2013 №Б-I-1-2013/01-549.  

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО). При пiдготовцi даної консолiдованої фiнансової звiтностi 

керiвництво грунтувалося на своєму кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якi були випущенi та вступили в силу на момент пiдготовки 

цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Основа пiдготовки. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть ("фiнансова звiтнiсть") пiдготовлена 

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

вартостi. Дата переходу Групи на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року.   

Основа консолiдацiї. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її 



дочiрнiх пiдприємств станом на 31 грудня 2020 року. Контроль досягається тодi, коли Група має 

право щодо змiнних результатiв дiяльностi об'єкта iнвестування або зазнає пов'язаних з ними 

ризикiв та здатна впливати на цi результати через свої власнi повноваження щодо об'єкта 

iнвестування. Дочiрнi компанiї консолiдуються з дати, коли контроль над чистими активами та 

операцiями придбаної компанiї фактично переданий Групi. Консолiдацiя не припиняється до 

моменту втрати контролю над цими компанiями. Вважається, що Група контролює дочiрню 

компанiю, якщо вона володiє, прямо чи непрямо через свої дочiрнi компанiї, бiльше нiж 

половиною акцiй з правом голосу цiєї компанiї, крiм випадкiв, коли можливо довести, що таке 

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

вiдповiдно до договiрної угоди управляти фiнансовою та операцiйною полiтикою компанiї для 

отримання вигiд вiд її дiяльностi. Зокрема, Група контролює об'єкт iнвестування тодi, i лише 

тодi, коли Група: 

-має повноваження щодо об'єкта iнвестування (тобто чиннi права, якi надають їй здатнiсть 

керувати дiяльнiстю об'єкта iнвестування у поточний перiод часу); 

-зазнає ризикiв, пов'язаних зi змiнними результатами дiяльностi об'єкта iнвестування, або має 

права щодо них; та 

-має здатнiсть використовувати свої повноваження щодо об'єкта iнвестування для впливу на 

його результати. 

У випадку коли Група володiє меншою за бiльшiсть кiлькiстю прав голосу або аналогiчних прав 

в об'єктi iнвестування, Група бере до уваги всi факти та обставини пiд час оцiнки того, чи має 

вона повноваження щодо об'єкта iнвестування, а саме: 

-контрактну угоду з iншими утримувачами голосiв в об'єктi iнвестування; 

-права, якi виникають внаслiдок iнших контрактних угод; 

-чиннi та потенцiйнi права голосу Групи. 

Внутрiшньогруповi залишки та операцiї, а також будь-якi нереалiзованi прибутки вiд 

внутрiшньогрупових операцiй виключаються в процесi пiдготовки консолiдованої фiнансової 

звiтностi. Нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають у результатi операцiй мiж Групою та 

асоцiйованим пiдприємством, виключаються вiдповiдно до частки участi Групи у цьому 

пiдприємствi. Нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають у результатi операцiй з 

асоцiйованим пiдприємством, виключаються на суму iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство. 

Нереалiзованi збитки виключаються так само, як i нереалiзованi прибутки, за винятком того, що 

вони виключаються лише за вiдсутностi ознак зменшення корисностi. 

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

материнськiй компанiї прямо чи непрямо. Змiни у частцi власностi у материнськiй компанiї без 

втрати контролю облiковуються як операцiя з капiталом. Дана консолiдована фiнансова 

звiтнiсть пiдготовлена iз застосуванням єдиних облiкових полiтик для подiбних операцiй та 

iнших подiй за подiбних обставин. 

Станом на 31 грудня 2020 року Група володiє частками, у низцi дочiрнiх пiдприємств 

асоцiйованих компанiй, частки володiння якими представленi в процентах наступним чином: 

   Частка власностi 

Дочiрнi пiдприємства Вид дiяльностi Країна реєстрацiї 31 грудня 2020 31 

грудня 2019 

ДП "ХIМIК" ПАТ"АЗОТ"     В-во робочого одягу       Україна       100%       100% 

ТОВ "ОМБРИДЖ"     Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення гром. думки       

Україна       100%       100% 

ДП "Готель Жовтневий" ВАТ "АЗОТ" (*)     Готелi з ресторанами       Україна       100%

       100% 

ДП "ПК "Дружба народiв" ВАТ "АЗОТ" (*)     Дiяльнiсть концертних та театральних залiв

       Україна       100%       100% 

* Станом на 31 грудня 2020 року ДП "Готель Жовтневий" ВАТ "АЗОТ" та  ДП "ПК "Дружба 

народiв"       ВАТ "АЗОТ знаходились в процесi лiквiдацiї та не ведуть господарську 



дiяльнiсть. 

Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у нацiональнiй 

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

показникiв прибутковостi акцiй.  

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

валюта первинного економiчного середовища, в якому працюють компанiї Групи.  

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

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

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

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

збитку.  

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

iноземнiй валютi, були такими:  

В українських гривнях 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року 28,27 23,69 

Середнiй обмiнний курс гривнi до долара США 26,96 25,84 

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

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

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

балансу попиту та пропозицiї на мiжбанкiвському валютному ринку. 

Звiтнiсть за сегментами. Група здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - виробництво 

мiнеральних добрив. 

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

накопиченого зносу та резерву  знецiнення, якщо необхiдно. 

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

вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдноситься вартiсть будiвельних робiт, вартiсть 

машин та обладнання та iншi прямi витрати. 

Витрати на незначний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати того 

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

основних засобiв капiталiзується, а замiненi компоненти списуються. 

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

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

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

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

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

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

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

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

вiдбулися змiни. 

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

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

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються по собiвартостi за вирахуванням збиткiв вiд 

знецiнення. Незавершене капiтальне будiвництво та придбанi (виготовленi) основнi засоби не 

амортизуються до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в 

експлуатацiю, коли основнi засоби доведенi до стану, придатного до використання. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з метою розподiлу їх 

первiсної вартостi за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi протягом строкiв їх 

експлуатацiї за такими нормами:  

    Строки експлуатацiї, рокiв 

     

Будiвлi та споруди    вiд 20 до 50 



Виробниче обладнання   вiд 4 до 20 

Транспортнi засоби   вiд 6 до 20 

Офiснi меблi та обладнання   вiд 2 до 10 

     

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

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

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

експлуатацiї. 

Iнвестицiйна нерухомiсть. На дату первiсного визнання та подальша оцiнка iнвестицiйної 

нерухомостi визначається за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi визначається в 

консолiдованому звiтiт про сукупний дохiд у вiдповiдностi до строку корисного використання 

окремих активiв на прямолiнiйнiй основi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть складається з будiвель. Оцiночний первинний строк корисного 

використання - 50 рокiв.  

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання 

майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно 

оцiнити. 

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Групи за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб. 

Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування 

амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї 

нематерiальних активiв складає до 10 рокiв. 

Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець 

звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та вiдстрочений 

податок i вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони 

вiдносяться до операцiй, визнаних у складi iншого сукупного доходу чи безпосередньо у складi 

капiталу, в тому ж чи iншому перiодi. 

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

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

Оподатковуванi прибутки та збитки базуються на оцiночних розрахунках, якщо консолiдована 

фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску до моменту подання вiдповiдних податкових 

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

витрат. 

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

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

зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для 

тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов'язання у 

результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або 

оподатковуваний прибуток. Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок 

оподаткування, якi були введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець 

звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi 

тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по 

тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки 

вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.  

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

Вартiсть запасних частин та iнших допомiжних матерiалiв визначається за методом 

iдентифiкованої собiвартостi, iнших товарно-матерiальних запасiв - середньозваженої 



собiвартостi.  Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть 

сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiдну частину виробничих 

накладних витрат, якi розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi, але не 

включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна 

реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення 

запасiв до завершеного стану та витрат на збут. 

Каталiзатори. Каталiзатори, якi використовуються у процесi виробництва протягом бiльше 

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

одиниць на основi норм споживання на тону виробленої продукцiї. Дорогоцiннi метали i 

каталiзатори, якi використовуються менше одного року, представленi у складi 

товарно-матерiальних запасiв i списуються на виробничi витрати на основi норм споживання на 

тону виробленої продукцiї. 

Фiнансовi iнструменти  

Фiнансовi активи 

Класифiкацiя. Фiнансовi активи класифiкуються за такими категорiями:  

а) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки 

як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що обов'язково оцiнюються за справедливою вартiстю; 

б) фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

сукупному доходi. 

в) фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

Класифiкацiя фiнансових активiв по категорiям здiйснюється на основi обох таких критерiїв: 

(а) бiзнес-моделi, що визначається управлiнським персоналом Групи, який здiйснює управлiння 

фiнансовими активами Клiєнта; та 

(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

Визнання. Визнання та припинення визнання звичайного придбання або продажу фiнансових 

активiв здiйснюється з використанням облiку за датою операцiї. Датою операцiї - дата взяття на 

себе суб'єктом господарювання зобов'язання придбати або продати актив. Облiк за датою 

операцiї передбачає (а) визнання активу до одержання та зобов'язання заплатити за нього на 

дату операцiї та (б) припинення визнання активу, який було продано, визнання будь-якого 

прибутку або збитку вiд вибуття та визнання дебiторської заборгованостi з боку покупця щодо 

здiйснення оплати на дату операцiї.  

Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання фiнансовий актив оцiнюється за його 

справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на 

придбання або випуск фiнансового активу. 

Торговельна дебiторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. Якщо торговельна дебiторська заборгованiсть мiстить значний компонент 

фiнансування, то Група коригує обiцяну суму компенсацiї з метою врахування часової вартостi 

грошей, якщо термiни платежiв, погодженi сторонами договору (явно або неявно), надають 

покупцям (замовникам) значну вигоду у фiнансуваннi передачi товарiв, готової продукцiї або 

послуг. 

Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання Групи оцiнює фiнансовi активи: 

(а) за амортизованою собiвартiстю; 

(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або 

(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Розподiл здiйснюється вiдповiдно до двох критерiїв: характеристики договiрних грошових 

потокiв (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та вiдсоткiв на неї) та бiзнес-моделi, 

яка застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи для продажу, чи для 

обох цих цiлей).   

Наданi позики та дебiторська заборгованiсть, пiсля первiсного визнання данi фiнансовi активи 



облiковуються за амортизованою собiвартiстю, яка визначається iз застосування ефективної 

ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву пiд збитки в сумi очiкуваного кредитного збитку за 

весь термiн дiї фiнансового активу. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням 

дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або iнших витрат, якi є невiд'ємною 

частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної 

процентної ставки включається до складу фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд. 

Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються в звiтi про сукупний дохiд у складi фiнансових 

витрат.  

Борговi цiннi папери (ОВДП та облiгацiї iнших пiдприємств та банкiв), якi можуть бути проданi 

в будь-який момент за сприятливих обставин, облiковуються по справедливiй вартостi через 

прибутки або збитки, якщо утримуються про всяк випадок, можуть триматись до погашення, або 

можуть бути проданi, якщо виникне потреба, облiковуються за справедливою вартiстю через 

сукупний дохiд, якщо борговi цiннi папери є альтернативою банкiвського депозиту, то 

оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Iнструменти капiталу (акцiї в приватних та публiчних товариствах та частки в товариствах з 

обмеженою вiдповiдальнiстю, паї iнвестицiйних фондiв тощо) облiковуються по справедливiй 

вартостi через прибутки або збитки.  

Зменшення корисностi. До фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

застосовуються вимоги щодо зменшення корисностi.  

Станом на кожну звiтну дату Група визнає резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам. Можливостi настання кредитного збитку 

та можливостi ненастання кредитного збитку, очiкується навiть якщо можливiсть настання 

кредитного збитку є малоймовiрною. Сума визнаних очiкуваних кредитних збиткiв (або сума 

для вiдновлення корисностi активу), що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки 

станом на звiтну дату, визнається як прибуток або збиток вiд зменшення (вiдновлення) 

корисностi в прибутку або збитку. 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв враховує: 

(а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону 

можливих результатiв; 

(б) часову вартiсть грошей; i 

(в) обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та 

прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль 

станом на звiтну дату. 

До торговельної дебiторської заборгованостi, договiрних активiв та дебiторської заборгованостi 

за орендою, якi не мiстять значного компоненту фiнансування, Група застосовує спрощений 

пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї. 

Спрощеним пiдходом до визнання очiкуваних кредитних збиткiв є розрахунок очiкуваних 

кредитних збиткiв за торговельною дебiторською заборгованiстю з використанням матрицi 

забезпечення. Залежно вiд ситуацiї Група використовує для оцiнювання очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь строк дiї за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд кредитних 

збиткiв за торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю. Матриця забезпечення 

визначає ставки забезпечення (коефiцiєнти збитку) залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з 

моменту прострочення торговельної дебiторської заборгованостi простроченою з урахуванням 

ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань). Залежно вiд диверсифiкованостi 

дебiторської заборгованостi Група використовуватиме вiдповiднi групи, якщо його iсторичний 

досвiд кредитних збиткiв указує на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних 

клiєнтських сегментiв.  

Група фiнансових активiв Очiкуваний вiдсоток втрат на 31.12.2019  Очiкуваний 

вiдсоток втрат на 31.12.2020  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша (строком прострочення до 30 



днiв) 0%   0%   

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша (строком виникнення  31-180 

днiв) 0%  0%  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша (строком виникнення 180-360 

днiв) 50%  50%  

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша (строком виникнення бiльше 365 

днiв) 100%  100%  

Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи 

емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, 

яка застосовувалася до змiни його умов.  

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 

знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення (вiдшкодування) ранiше списаних сум 

кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за 

рiк. 

Припинення визнання. Припинення визнання фiнансового активу здiйснюється лише тодi, коли: 

(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або 

(б) Група передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

Використання справедливої вартостi. Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових 

iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик 

оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обгрунтоване судження при тлумаченнi 

ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi Група може 

отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 

торгової та iншої дебiторської та кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй 

вартостi у зв'язку з короткостроковiстю погашення цих iнструментiв. Iєрархiя джерел оцiнки 

справедливої вартостi. Група використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки: - 1-й рiвень: 

котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов'язань; - 2-й рiвень: 

iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу 

вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано; - 3-й рiвень: методи, данi в 

основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не є 

спостережуваними на ринку. 

Для оцiнок i розкриттiв в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно МСФЗ 13 

"Оцiнка справедливої вартостi", за винятком iнструментiв, на якi розповсюджується МСФЗ 2, 

орендних угод, врегульованих МСФЗ 17, а також оцiнок, порiвняних, але не рiвних 

справедливiй вартостi. 

Оцiнка вартостi iнвестованого капiталу або активiв компанiї може бути примiнено три пiдходи: 

(i) витратний, (ii) ринковий (або порiвняльний) та (iii) доходний. При проведеннi оцiнки 

основних засобiв початково розглядається кожний з цих пiдходiв, але, який чи якi з них є 

оптимальними у кожному конкретному випадку, визначається характером та специфiкою 

оцiнюваної компанiї та її активiв. 

(i) Витратний пiдхiд заснований на принципi замiщення та походить з того, що розумний 

iнвестор не стане платити за актив бiльше, нiж вартiсть його замiни на iдентичний або 

аналогiчний об'єкт з такими ж корисними властивостями. Першим кроком в рамках витратного 

пiдходу є визначення поточної вартостi замiщення або поточної вартостi вiдтворення 

оцiнюваних активiв. (ii) Порiвняльний (або ринковий) пiдхiд засновано на iнформацiї про стан 

ринку у поточних умовах та здiйснених угодах на Дату оцiнки або незабаром до дати оцiнки. У 

рамках порiвняльного пiдходу iснує два метода: метод компанiй-аналогiв та метод угод. Метод 

компанiй-аналогiв засновано на порiвняннi оцiнюваної компанiї з зiставними компанiями, акцiї 



яких звертаються на бiржовому ринку. При використаннi методу угод, оцiнювана компанiя 

порiвнюється з зiставними компанiями, продавалися в останнiй час в ходi операцiй по 

поглинанню. I в тому, i в iншому випадку складається необхiдна вибiрка компанiй по критерiям 

порiвнянностi. В ходi оцiнки основних засобiв на базi порiвняльного пiдходу їх ринкова вартiсть 

визначається шляхом порiвняння останнiх за часом продаж аналогiчних активiв з коригуванням 

зiставних даних на такi фактори, як вiк та стан активу, а також тип угоди купiвлi-продажу. При 

використаннi ринкового пiдходу фiзичний знос вiдображається та оцiнюється виходячи з 

порiвняльної кон'юнктури. (iii) При використаннi доходного пiдходу справедлива вартiсть 

визначається шляхом розрахунку приведеної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

якi прогнозуються на визначений перiод часу i дисконтуються для визначення їх приведеної 

вартостi. У рамках доходного пiдходу iснує два метода: метод дисконтування грошових потокiв 

та метод капiталiзацiї прибутку. 

Для визначення справедливої вартостi основних засобiв Групи було використано витратний 

пiдхiд для спецiалiзованих, та порiвняльний пiдхiд для неспецiалiзованих, для яких була 

доступна ринкова iнформацiя про угоди по купiвлi/продажу таких самих або аналогiчних 

активiв. 

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при 

передачi зобов'язання в ходi звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки, за винятком 

випадкiв примусового продажу або лiквiдацiї фiнансового iнструменту. Найкращим 

пiдтвердженням справедливої вартостi є котирування фiнансового iнструменту на активному 

ринку. 

Група розраховувала оцiнену справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної 

ринкової iнформацiї, якщо така iснує, з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Проте для 

iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiнної справедливої вартостi потрiбнi 

суб'єктивнi судження. В Українi все ще спостерiгаються деякi явища, властивi ринку, що 

розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових 

ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдбивати операцiї продажу за 

вимушено низькою цiною, не являючись, таким чином, справедливою вартiстю фiнансових 

iнструментiв. При визначеннi ринкової вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

використовувало усю наявну ринкову iнформацiю. 

Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Групи не iснує готового доступного ринку, при 

визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi 

поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Всi 

фiнансовi активи та зобов'язання вiдносяться до 3 рiвня iєрархiї. Оцiнки, представленi у цiй 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, не обов'язково вiдображають суми, за якi Група могла б 

реалiзувати на ринку повний пакет того або iншого iнструменту. 

Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а 

також переходiв до / з Рiвня 3. 

Фiнансовi зобов'язання.  

Класифiкацiя. Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

а) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки як прибутку або збитку, окремо класифiкуються на такi, що i) призначенi такими при 

первiсному визнаннi та ii) такi, що вiдповiдають визначенню утримуваних для торгiвлi; 

б) фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна оцiнка. Пiд час первiсного визнання Група оцiнює фiнансове зобов'язання за його 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на 

придбання або випуск фiнансового зобов'язання. 

Торговельна кредиторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за цiною 

угоди, якщо торговельна кредиторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 

фiнансування. 

Податок на додану вартiсть. ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на 



внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi 

послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний 

перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд 

клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник 

податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.  

Право на кредит з ПДВ виникає на дату складання та реєстрацiї податкової накладної в ЄРПН. 

ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як 

актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ 

вiдображається розгорнуто. 

Грошi та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв у касi, 

депозитiв та iнших короткострокових лiквiдних iнвестицiй з первiсним термiном не бiльше 

трьох мiсяцiв. Еквiваленти грошових коштiв облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат, понесених на здiйснення операцiї, а в подальшому облiковуються за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка 

рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) та вартiстю 

погашення визнається у складi прибутку чи збитку протягом перiоду, на який були залученi 

позиковi кошти, з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Групи 

iснує безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов'язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля 

звiтної дати.  

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати за позиковими коштами, якi 

безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, для пiдготовки 

якого до запланованого використання чи продажу обов'язково необхiдний тривалий перiод часу 

(квалiфiкацiйний актив), капiталiзуються у вартостi такого активу.  

Капiталiзацiя починається, якщо Група (а) несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним активом, (б) 

несе витрати за позиковими коштами та (в) здiйснює дiяльнiсть, яка необхiдна для пiдготовки 

активу до його запланованого використання. 

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами здiйснюється до дати, до якої актив стає практично 

готовим до його використання чи продажу.  

Група капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби вона не 

здiйснювала капiтальнi витрати у зв'язку iз квалiфiкацiйним активом. Капiталiзованi витрати за 

позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого фiнансування Групи 

(середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов'язаних iз квалiфiкацiйним 

активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною метою отримання 

квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя фактично понесених 

витрат за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд тимчасового 

розмiщення цих позикових коштiв. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, i спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються за первiсно одержаними сумами, за 

вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений 

шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це нефiнансовi 

зобов'язання, якi визнаються, коли Група має юридичне або конструктивне зобов'язання в 

результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно 

буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем 



точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення 

знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань.  

Коли Група очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору 

страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо iснує 

цiлковита впевненiсть, що вiдшкодування буде отримано. 

Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для 

погашення зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає 

поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення 

резерву з плином часу визнається як процентнi витрати. 

Оренда. Визначення того, чи є угода орендою (мiстить ознаки оренди) базується на аналiзi 

змiсту угоди. Договiр у цiлому (його окремi компоненти) вважатимуться договором оренди, 

якщо за ним передають право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом 

певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

Група як орендар  

На дату початку оренди пiдприємство-орендар оцiнює актив з права користування за первiсною 

вартiстю, куди має входити: 

-величина первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 

-оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулiв; 

-будь-якi первiснi прямi витрати, здiйсненi орендарем; 

-оцiнка витрат, якi здiйснить орендар пiд час демонтажу й перемiщення базового активу пiсля 

закiнчення договору. 

На дату початку оренди Група оцiнює зобов'язання з оренди за теперiшньою вартiстю орендних 

платежiв, якi ще не здiйснено на цю дату. Оренднi платежi дисконтують iз використанням 

вiдсоткової ставки, передбаченої в договорi оренди. Якщо таку ставку не можна легко 

визначити, пiдприємство використовує ефективну вiдсоткову ставку залучення додаткових 

позикових коштiв у тiй самiй валютi, розраховану з останньої рiчної або промiжної звiтностi, 

складеної на дату укладання договору. 

Подальша оцiнка 

Пiсля дати початку оренди Група, як орендар, оцiнює актив з права користування, застосовуючи 

модель собiвартостi. Оцiнки активу з права користування за моделлю собiвартостi 

вiдображається а) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених 

збиткiв внаслiдок зменшення корисностi; та б) з коригуванням на будь-яку переоцiнку 

орендного зобов'язання,  

Пiсля дати початку оренди Група, як орендар, оцiнює орендне зобов'язання: 

а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням; 

б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та 

в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї 

оренди.  

Група не застосовує зазначених вимог для наступних видiв оренди:  

-оренда, яка має строк оренди 12 мiсяцiв або менше та не мiстить можливостi придбання та 

щодо якої немає очiкувань про подовження строку;  

-оренда, вартiсть базового активу якого є нижчим за 150 тисяч гривень;  

-оренда наступних базових активiв незалежно вiд вартостi: IТ-технiка, меблi, iнструменти та 

iнвентар. 

Компоненти, що не пов'язанi з орендою 

Вважаючи практично доцiльним, Група вирiшила не вiдокремлювати компоненти, що не 

пов'язанi з орендою, вiд компонентiв оренди, а замiсть цього враховувати кожен компонент 

оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не належать до оренди, як окремий 

компонент оренди. 

Дохiд вiд договору з клiєнтом. Група облiковує договiр з клiєнтом, тiльки тодi, коли 

виконуються всi перелiченi далi критерiї: 



а) сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною 

практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання; 

б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, 

якi будуть передаватися; 

в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть 

передаватися; 

г) договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх 

грошових потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору); та 

г) цiлком iмовiрно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацiю, на яку вiн матиме право в 

обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту. Оцiнюючи, чи достатньо високою є 

ймовiрнiсть отримання суми компенсацiї, суб'єкт господарювання повинен розглянути лише 

здатнiсть клiєнта та його намiр виплатити таку суму компенсацiї, коли настане час її сплати. 

Сума компенсацiї, на яку суб'єкт господарювання матиме право, може бути меншою, нiж цiна, 

вказана у договорi, якщо компенсацiя є змiнною величиною через те, що суб'єкт 

господарювання запропонував клiєнтовi цiнову концесiю  

Коли зобов'язання клiєнта виконано, Група визнає як дохiд величину цiни операцiї (яка не 

включає оцiнок змiнної компенсацiї, що є обмеженими), яка вiднесена на це зобов'язання щодо 

виконання. Цiна операцiї - це величина компенсацiї, яку Група очiкує отримати право в обмiн на 

передачу клiєнтовi обiцяних товарiв або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iменi третiх осiб 

(наприклад, деяких податкiв на продаж). Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiєнтом, може 

включати фiксованi суми, змiннi суми або i тi й тi суми. 

Визначаючи цiну операцiї, Група враховує вплив усього перелiченого далi: 

(а) змiнну компенсацiю; 

(б) обмежувальнi оцiнки змiнної компенсацiї; 

(в) наявнiсть у договорi суттєвого компоненту фiнансування; 

(г) не грошову компенсацiю; та 

(г) компенсацiю, що має бути сплачена клiєнтовi. 

Група визнає додатковi витрати на отримання договору з клiєнтом наприклад, комiсiйнi з 

продажу) як актив, якщо Група сподiвається вiдшкодувати цi витрати за рахунок клiєнта або у 

будь який iнший спосiб.  

Визнання доходiв. Група використовує стандартну пятикрокову модель передбачену МСФЗ 15 

"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". Виручка вiд продажу товарiв визнається тодi, коли (або як 

тiльки) задоволене зобов'язання щодо виконання, тобто коли контроль над товарами або 

послугами, який супроводжує зобов'язання щодо виконання, був переданий клiєнту. Зазвичай, 

це вiдбувається у момент вiдвантаження товару. Якщо Група погоджується доставити вантаж у 

конкретне мiсце, виручка визнається в момент передачi вантажу покупцю в зазначеному мiсцi.  

Виручка показується за вирахуванням ПДВ та знижок. 

Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв або коштiв, якi повиннi бути 

отриманi. 

Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї включає закупiвельнi цiни, транспортнi витрати, комiсiйнi, пов'язанi з договорами 

поставки, та iншi вiдповiднi витрати. 

Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за 

позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, процентнi доходи вiд 

iнвестованих коштiв, доходи вiд виникнення фiнансових iнструментiв та прибутки i збитки вiд 

курсової рiзницi за депозитами та позиковими коштами. 

Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням 

методу ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються за принципом нарахування 

з урахуванням ефективної доходностi активу. 

Винагороди працiвникам. Витрати на заробiтну плату, внески до Пенсiйного фонду України, 

оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї нараховуються у тому роцi, в якому 



вiдповiднi послуги надавались працiвниками Групи. Крiм того, Група бере участь у державному 

пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я 

умовами. Група також здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю на певних умовах. 

Зобов'язання, визнане у Консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у зв'язку з пенсiйним 

планом iз встановленими виплатами, є поточною вартiстю зобов'язання за планом iз 

встановленими виплатами на звiтну дату за мiнусом коригування на невизнаний актуарний 

прибуток або збиток та вартiсть послуг у минулих перiодах. Зобов'язання за встановленими 

виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за методом прогнозованої умовної 

одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання за пенсiйним планом iз встановленими виплатами 

визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз 

застосуванням процентних ставок по високолiквiдних облiгацiях, деномiнованих у тiй же 

валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки до погашення яких приблизно дорiвнюють 

строку вiдповiдних пенсiйних зобов'язань. Актуарнi прибутки та збитки, що виникають 

внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший 

сукупний дохiд за дебетом або кредитом. Вартiсть минулих послуг визнається безпосередньо у 

складi прибутку чи збитку. Витрати, пов'язанi з вiдповiдними виплатами, крiм процентних 

витрат, включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. Процентнi витрати 

включаються до складу фiнансових витрат. 

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з подальшим включенням до 

Консолiдованого звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише 

у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр 

провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за 

зобов'язаннями. Таке право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутньої подiї та (б) 

повинне мати юридичну силу виконання в усiх наступних обставинах: (i) у ходi нормального 

ведення бiзнесу, (ii) у разi невиконання зобов'язань з платежiв (подiї дефолту) та (iii) у випадку 

неплатоспроможностi чи банкрутства. 

Прибуток на акцiю. Прибуток на акцiю розраховується шляхом подiлу прибутку або збитку, що 

належить акцiонерам Групи, на середньозважену кiлькiсть акцiй з участю в обiгу протягом 

звiтного року. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал. Простi акцiї, якi облiковуються за номiнальною вартiстю, 

класифiкованi як зареєстрований (пайовий) капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 

нових акцiй, облiковуються як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй представлено як додатковий капiтал у складi власного капiталу. У 

додатковому капiталi були також врахованi коригування зареєстрованого (пайового) капiталу 

для вiдображення впливу перiоду, коли Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною 

економiкою, додатковi внески вiд власника та виплати власнику, окрiм дивiдендiв. 

Операцiї, визнанi у капiталi. Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї 

обмiну за однаковою справедливою вартiстю. Група час вiд часу здiйснює операцiї з її 

материнською компанiєю Ostchem Holding Limited або з її дочiрнiми компанiями, якi дiють в 

якостi власника, за нерiвнозначною справедливою вартiстю. Група облiковує ефект таких 

операцiй безпосередньо у складi капiталу як внески або вилучення з капiталу акцiонером 

вiдповiдно до їх сутi. 

4.Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової 

полiтики 

Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на 

попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо 

майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi 



передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Групи також використовує професiйнi судження при 

застосуваннi облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi мають найбiльший вплив на суми, 

що вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть 

бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року, включають: 

Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак 

знецiнення активу. Якщо такi ознаки наявнi, Група оцiнює суму вiдшкодування активу. Сума 

вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що 

генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю, або вартостi вiд його використання. 

Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує 

надходження коштiв i таке надходження коштiв, в основному, не залежить вiд iнших активiв або 

груп активiв. Це передбачає розрахунок вартостi вiд використання одиниць, що генерують 

грошовi кошти, на якi вiднесено актив. Розрахунок вартостi вiд використання вимагає вiд Групи 

розрахунку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, а 

також вибору доцiльної ставки дисконту для розрахунку теперiшньої вартостi цих грошових 

потокiв. 

Оцiнка строкiв корисної експлуатацiї основних засобiв та нематерiальних активiв. Керiвництво 

Групи впевнене, що оцiненi строки використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

достовiрно вiдображають очiкувану кориснiсть споживання економiчних вигiд вiд основних 

засобiв та нематерiальних активiв. 

Знецiнення запасiв. Керiвництво Групи проводить оцiнку запасiв на ознаки знецiнення та, в разi 

необхiдностi, визнає резерв пiд знецiнення, який у достатнiй мiрi вiдображає чисту реалiзацiйну 

вартiсть запасiв, коли вона є нижчою за собiвартiсть.  

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво 

Групи проводить оцiнку торгової та iншої дебiторської заборгованостi на ознаки знецiнення та 

визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, який у достатнiй мiрi вiдображає суму очiкуваного 

вiдшкодування торгової та iншої дебiторської заборгованостей.  

Визнана сума - це оцiнка керiвництвом суми зобов'язання за порукою станом на кiнець 

вiдповiдних перiодiв, зроблена, виходячи з усiєї наявної в нього iнформацiї. 

Представлення доходiв вiд реалiзацiї розгорнуто або за чистою сумою. Група проводить оцiнку 

своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими визначається, чи виступає вона 

принципалом або агентом. 

Коли Група виступає принципалом, доходи вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованих товарiв та 

послуг представляються у звiтностi розгорнуто.  

Якщо Група реалiзовує товари чи послуги в якостi агента, дохiд вiд реалiзацiї вiдображається за 

чистою сумою, яка являє собою суму заробленої маржi/комiсiї.  

Керiвництво визначає, чи вважається Група принципалом або агентом у тiй чи iншiй операцiї, на 

пiдставi аналiзу сутностi договору мiж Компанiєю та її бiзнес-партнерами. Це професiйне 

судження впливає на суму розкритих у звiтностi доходiв вiд реалiзацiї та собiвартостi 

реалiзованих товарiв та послуг, але не впливає на фiнансовий результат або грошовi потоки. 

Ознаки, якi вказують на те, що Компанiя виступає агентом, включають: незначний ризик 

володiння товарно-матерiальними запасами або його вiдсутнiсть, вiдсутнiсть значних ризикiв та 

винагород, пов'язаних iз реалiзацiєю товарiв або послуг, встановлена сума доходу Компанiї, яка 

являє собою фiксовану комiсiю за кожну операцiю, вiдсутнiсть у Компанiї можливостi вибору 

постачальникiв та права вiльно встановлювати цiну реалiзацiї. 

Визнання ПДВ активу. Вiдповiдно до дiючого Податкового Кодексу України, зобов'язання 

платника ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд 

клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання 

податкової накладної. Також, згiдно змiн податкового законодавства з 1 сiчня 2017 року, 

платники податку, якi постачають теплову енергiю, природний газ, надають послуги з 

транспортування та/або розподiлу природного газу, водопостачання, та деякi iншi послуги 



визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим 

методом, тобто пiсля отримання грошових коштiв. Вiдповiдно, в разi купiвлi зазначених послуг, 

Группа отримує податковi накладнi з ПДВ пiсля сплати постачальнику за такi послуги. Крiм 

того, законодавство визначає, що податковi накладнi мають бути зареєстрованi та включенi до 

складу податкового кредиту платником податку в термiн 1095 днiв з дати їхнього складання, 

пiсля чого платник податку втрачає право вiднести ПДВ за такими декларацiями на податковий 

кредит.  

Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi 

зобов'язання та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної 

одиницi на основi актуарних припущень, що базується на усiй наявнiй у керiвництва iнформацiї 

про змiннi величини, якi визначають остаточну вартiсть виплати пенсiй та iнших винагород 

працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить до компетенцiї державних органiв, у Групи не 

завжди є доступ до усiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього судження про те, чи вийде 

спiвробiтник достроково на пенсiю та коли це вiдбудеться, чи буде Група зобов'язана 

фiнансувати пенсiї колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй 

спiвробiтник працювати у небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники 

будуть переведенi з пенсiйної програми, яка фiнансується державою, на пенсiйну програму, яка 

фiнансується Групою, можуть мати значний вплив на суму зобов'язань з пенсiйного 

забезпечення. Розрахунок поточної вартостi пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, 

що визначаються на основi актуарних розрахункiв з використанням цiлого ряду припущень. 

Основнi припущення, використанi при визначеннi чистих витрат (доходiв) за пенсiйними 

зобов'язаннями, включають ставку дисконтування та очiкуване збiльшення заробiтної плати. З 

огляду на вiдсутнiсть довгострокових високолiквiдних корпоративних облiгацiй, випущених у 

гривнях, для оцiнки прийнятної ставки дисконтування необхiднi суттєвi професiйнi судження. В 

Українi не iснує широкого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, тому у якостi джерела 

ставки дисконтування на кiнець звiтного перiоду використовується ринкова доходнiсть по 

державних облiгацiях. Валюта та строк дiї державних облiгацiй узгоджується з валютою та 

очiкуваним строком зобов'язань за планом зi встановленими виплатами.  

5.Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що застосовуються Групою 

Новi та переглянутi стандарти, якi застосовуються у поточному роцi 

У поточному роцi Група застосувала низку поправок до стандартiв МСФЗ та тлумачень, 

виданих Радою з МСБО, що набули чинностi для перiоду за рiк, що починається 1 сiчня 2020 

року, або пiзнiше:  

-Поправки до МСФЗ 3 (IFRS) - "Визначення бiзнесу". 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9  та МСБО (IAS) 39  - "Реформа базової 

процентної ставки" - Фаза 1. 

-Поправки до МСБО (IAS) 1 та МСБО (IAS) 8  - "Визначення суттєвостi". 

-Переглянутi Концептуальнi основи фiнансової звiтностi, випущенi 29 березня 2018 року. 

Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття iнформацiї або на суми, якi 

вiдображаються у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Група достроково не застосовувала 

стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу. 

МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi 

На дату затвердження цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, Група не застосовувала жоден з 

наведених нових або переглянутих стандартiв якi були випущеннi, але ще не вступили в силу: 

-МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (набуває чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi 

починаються на або пiсля 1 сiчня 2023 року). 

-Поправки до МСБО (IAS) 1 "Класифiкацiя зобов'язань як короткострокових або 

довгострокових" (набуває чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi починаються на або пiсля 

1 сiчня 2023 року). 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Посилання на Концептуальнi основи" (вступають у силу для 

рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 



-Поправки до МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням" 

(вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 

-Поправки до МСБО (IAS) 37 "Обтяжливi договори - витрати на виконання договору" 

(вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi" - дочiрня органiзацiя, вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi" 

(вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiйна винагорода пiд час 

проведення "тесту 10%" в разi припинення визнання фiнансових зобов'язань (вступають у силу 

для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 

-Поправки до МСБО (IAS) 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої 

вартостi (вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля 

цiєї дати). 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 Оренда - Облiк поступок з оренди, пов'язаних з пандемiєю 

COVID-19 (поправки, вступають у силу з 1 червня 2020 року, для забезпечення надання 

полегшення застосування, в разi потреби, орендарi можуть негайно застосувати поправку до 

будь-якої фiнансової звiтностi - промiжної або рiчної - яка ще не була затверджена до випуску). 

-Поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 4 МСФЗ (IFRS) 16 - Реформа 

базової процентної ставки - Фаза 2 (набуває чинностi для рiчних облiкових перiодiв, якi 

починаються на або пiсля 1 сiчня 2021 року). 

Керiвництво Групи не очiкує, що, коли вищеназванi стандарти та поправки набудуть чиннiсть у 

майбутнiх перiодах, це iстотно вплине на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Впродовж 2020 року ПрАТ "АЗОТ" працювало по давальницькiй схемi виробництва добрив, 

згiдно укладеного договору на переробку давальницької сировини. Товариство виконувало 

роботи з переробки давальницької сировини (природного газу  та амiаку) в готову продукцiю 

(амiачну селiтру, карбамiд, добрива рiдкi азотнi (КАС) та передавало  її замовнику. Впродовж 

2020 року обсяг послуг з  переробки давальницької сировини в  амiачну селiтру склав - 513,26  

тис. тонн (471`087,52 тис. грн); в карбамiд - 575,24 тис. тонн (1`031`264,41 тис.грн.); 

карбамiдоамiачних сумiшей - 645.15 тис. тонн (609`108,74 тис.грн). 

Оскiльки ПрАТ "АЗОТ" не реалiзовувало готову продукцiю, тому пiдприємство не може надати 

iнформацiю щодо цiн, виручки та загальної суми експорту.  

Найбiльш складним питанням, вiд вирiшення якого в значнiй мiрi залежить ефективнiсть роботи 



пiдприємства, є забезпечення природним газом, цiни на який визначають виробничу потужнiсть 

пiдприємства, оскiльки вони значною мiрою впливають на собiвартiсть продукцiї. На роботу 

Товариства негативно впливають рiзкi коливання цiн та попиту  на мiнеральнi добрива, цiн на 

природний газ та електроенергiю.   Iснує  потреба в великих капiталовкладеннях  на  

модернiзацiю виробничих потужностей в зв'язку з їх значним зносом та потребою постiйного 

впровадження нових енергозберiгаючих технологiй, для збереження конкурентоздатностi  

пiдприємства. Iснують проблеми щодо обмеження нормативними актами  можливостей 

емiтента щодо вiльного вибору форми розрахункiв з iноземними контрагентами за 

зовнiшньоекономiчними договорами та строкiв їх укладання. 

Полiтика пiдприємства спрямована на розвиток вже iснуючих виробництв, розширення 

присутностi в ринкових нiшах, що вже займаються пiдприємством, а також на пропаганду 

використання  нових бiльш прогресивних видiв мiнеральних добрив. Модернiзацiя виробництва 

- стратегiчний напрямок розвитку пiдприємства. Концепцiя розвитку пiдприємства спрямована 

на розвиток i вдосконалення  виробництва, збiльшення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi 

продукцiї. Для Товариства внутрiшнiй ринок є прiоритетним. За умови нормального розвитку 

економiки i впровадження  реформ в аграрнiй, податковiй i фiнансовiй сферах - весь обсяг 

мiнеральних добрив, якi виробляються у Товариствi будуть використовуватися внутрiшнiм 

ринком країни.  ПрАТ "АЗОТ" одним iз перших серед пiдприємств хiмiчної галузi включився  

у пiдготовчий процес щодо виконання умов нового європейського законодавства REACH, що є 

необхiдною умовою для експорту продукцiї за кордон, зокрема до країн ЄС. Наприкiнцi 2010 

року вся продукцiя пiдприємства була зареєстрована Європейською хiмiчною агенцiєю. 

Стратегiчно важливим був та залишається внутрiшнiй ринок України. З червня 2017 року та до 

кiнця звiтного перiоду Товариство працювало на умовах договору  переробки давальницької 

сировини, укладеного з вiтчизняним контрагентом. 

Протягом 2020 року постачання сировини, якiсть якої вiдповiдала ГОСТам та ТУ, 

здiйснювалося в повному обсязi.  Основними джерелами сировини є промисловi пiдприємства  

України  та  країни ближнього  зарубiжжя. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами 

сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - 13 

  Протягом останнiх рокiв хiмiчний комплекс України розвивається пiд  впливом  iнтеграцiї 

виробництв в мiжнародний розподiл працi.  Це, з однiєї сторони, свiдчить про те, що на 

сьогоднiшнiй день галузь має свої товарнi нiшi на свiтовому ринку, а з другої, - значно посилює 

залежнiсть нацiонального виробництва вiд свiтової кон'юнктури. Україна володiє значними 

потужностями по виробництву амiаку, що є базовим у виробництвi мiнеральних добрив. Проте 

енергомiсткiсть українських виробникiв мiнеральних добрив перевищує аналогiчнi показники 

пiдприємств промислово розвинених країн. Основним напрямком використання амiаку є 

виробництво мiнеральних добрив. Для конкурентних переваг українських виробникiв 

мiнеральних добрив необхiдно впровадження нових, бiльш економiчних технологiй 

використання газу. У випадку пiдвищення цiн на природний газ позицiї українських 

товаровиробникiв будуть значно послабленi. Найбiльш впливовими конкурентами для 

Товариства є ПАТ "ОПЗ" (карбамiд ),  ПАО "ДнiпроАзот" (карбамiд ) та росiйськi виробники: 

ВАТ "Єврохiм" (амiачна селiтра, карбамiд, КАС);  ВАТ "Акрон" (амiачна селiтра); Основними 

перевагами ПрАТ "АЗОТ" щодо конкурентiв є: розвинена транспортна iнфраструктура, вiдносна 

близькiсть залiзничних станцiй-переходiв та найбiльшого в Українi порту "Южний"; наявнiсть 

власного залiзничного парку; вигiдне географiчне розташування та можливiсть вiдвантажувати 

продукцiю в центральних областях України, якi мають кращi земельнi ресурси та розвинену 

систему складiв; наявнiсть сертифiкату вiдповiдностi  амiачної селiтри нормам ЕС. Продукцiя, 

що випускається Товариством, вiдповiдає вимогам Держстандартiв та вимогам, що 

пред'являються до аналогiчної продукцiї в промислово-розвинених країнах. Головна перевага 

продукцiї, що випускається у ПрАТ "АЗОТ", м.Черкаси - бiльш висока якiсть. 

 

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  

Товариством придбано необоротних активiв, тис.грн.: протягом 2016  - 23712,7,  з них: основнi 

засоби -23677,7; протягом 2017  - 22 546,6,  з них: основнi засоби -22 546,6; протягом 2018 -  

424574,7, з них: основнi засоби - 424574,70; введено в експлуатацiю - 125641,10; протягом 2019  

-  101`779,3 , з них: основнi засоби - 101`779,3; введено в експлуатацiю - 88`627,6; протягом 

2020  -  134`053,3  з них: основнi засоби - 134`053,3  введено в експлуатацiю - 181`757,7. 

Вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю, тис.грн:   протягом 2016 - 3051,4, накоплений 

знос - 2674,3 в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю - 4,8 накоплений знос - 3,0; протягом 

2017- 21 307,2, накоплений знос - 14 273,7 в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю - 7101,9; 

накоплений знос - 1 151,60; протягом 2018 - 244`601,2  накоплений знос - 165075,60, в т.ч. 

вiдчуження: за первiсною вартiстю - 237075,60, накоплений знос -159403,30; протягом 2019  - 

7712,8,  накоплений знос - 5486,2, в т.ч. вiдчуження: за первiсною вартiстю - 393,2, накоплений 

знос 332,30; протягом 2020 - 2024,0  накоплений знос - 1758,1, в т.ч. вiдчуження: за первiсною 

вартiстю - 116,4, накоплений знос -105,10. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби утримуються у  ПрАТ "АЗОТ" згiдно з принципами облiкової полiтики  

описаної вище. Основнi засоби класифiкованi по групах. Первiсна оцiнка об'єктiв основних 

засобiв здiйснювалася за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, 

спорудження та виготовлення. Iз загальної вартостi основних засобiв будiвлi та споруди 

складають 35,7%, машини та обладнання - 42,7%, транспортнi засоби - 8,7%, земля - 10%, офiснi 

меблi та обладнання - 2,9%. Основнi засоби ПрАТ "АЗОТ" знаходяться за адресою: м.Черкаси, 

вул.Героїв Холодного Яру, 72. Товариство уклало  близько 30 договорiв операцiйної оренди, де 

є орендодавцем. Предметом оренди в основному є примiщення пiд офiс та транспортнi засоби. У 

фiнансову оренду необоротнi активи не надавалися. Угоди на придбання в майбутньому 

необоротних активiв не укладались. За рахунок цiльового фiнансування товариство не набувало 

основних засобiв. Ступiнь зносу на кiнець року склав 86,72%. Основнi засоби Товариства 

знаходяться за мiсцем провадження виробничої дiяльностi.  На 2020 рiк були затвердженi такi 

потужностi основних виробництв, тис./тонн: по виробництву амiаку - 962,7; по виробництву 

карбамiду - 660; по виробництву амiачної селiтри - 970; по виробництву добрив рiдких 

мiнеральних - 500. Ступiнь використання виробничих потужностей в 2020 роцi склав: по 

виробництву амiаку - 84%; по виробництву карбамiду - 119,3%; по виробництву амiачної 

селiтри - 73,9%. На пiдприємствi розробленi та впроваджуються програми розвитку. Екологiчнi 

аспекти, якi б могли негативно впливати на використання активiв пiдприємства, не виявленi. 

 

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

економічних обмежень 

Певний вплив на дiяльнiсть ПрАТ "АЗОТ" мають фiнансово-економiчнi, 

виробничо-технологiчнi та соцiальнi фактори. До головних комерцiйних ризикiв на внутрiшнiх 

ринках слiд вiднести: сезоннiсть споживання мiнеральних добрив; конкуренцiю з боку країн з 

бiльш дешевою сировиною, дiяльнiсть законодавчих та виконавчих органiв влади. До головних 

проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "АЗОТ" на зовнiшнiх ринках слiд вiднести: високу 



конкуренцiю; цiнову нестабiльнiсть; змiни законодавства (введення нових правил, змiни 

функцiонування дозвiльної системи, тарифне та податкове законодавство); погоднi умови; 

антидемпiнги. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi ПрАТ "АЗОТ" здiйснювалось як за рахунок власних обiгових кошiв так 

i за рахунок банкiвських кредитiв. Покращення показникiв лiквiдностi Товариства, пiдвищення 

його прибутковостi можливе за умови реалiзацiї запланованих заходiв по енергозбереженню, 

зниженню прямих перевитрат енергетичних ресурсiв та сировини, розширення внутрiшнього 

ринку збуту продукцiї. 

 

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

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

Товариство в бiльшостi випадкiв працює на умовах СПОТ. Факт наявностi укладених, але не 

виконаних (в частинi оплати i вiдвантаження продукцiї)  договорiв (контрактiв) не може 

автоматично розглядатися як недоотриманi прибутки. У випадку змiни ринкової ситуацiї, умови 

цих договорiв пiдлягають перегляду (по цiнi, кiлькостi, термiнам поставки). 

 

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) 

Стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ "АЗОТ" спрямована на рiст ефективностi та безпеки 

експлуатацiї виробництва, на замiну технiчно застарiлого обладнання. 

В перспективних планах Товариства: 

В перспективi розвитку пiдприємства планується збiльшення потужностей iснуючих 

структурних пiдроздiлiв та впровадження енергоефективних заходiв, направлених на зменшення 

собiвартостi товарної продукцiї та зменшення впливу на довкiлля, а саме: 

-Збiльшення потужностi виробництва карбамiду цеху М-2 до 1400 тонн/добу; 

-Будiвництво установки з виробництва плаву амiачної селiтри потужнiстю 720 тонн/добу для 

потреб виробництва КАС (в стадiї впровадження); 

-Модернiзацiя теплоенергетичної схеми агрегатiв з виробництва азотної кислоти цеху М-5 з 

утилiзацiєю реакцiйного тепла для виробництва пари 3,0 МПа для потреб цехiв з виробництва 

карбамiду; 

-Реалiзацiя проекту утилiзацiї процесного тепла у виробництвi амiаку цеху А-3 (в стадiї 

впровадження); 

-Будiвництво газопроводу високого тиску вiд ГРС Черкаси-2 до ПрАТ "АЗОТ" (в стадiї 

впровадження); 

-Реалiзацiя комплексу заходiв щодо виконання умов Паризьких угод у сферi монiторингу та 

звiтностi викидiв парникових газiв (в стадiї впровадження); 

-Будiвництво установки з виробництва вiдновлювача оксидiв азоту (AdBlueT), потужнiстю 10 

тис. тон на рiк. 

-Будiвництво установки з пакування амiачної селiтри в спецiалiзованi контейнери "Слiнг-Бег" (в 

стадiї впровадження). 

Фiнансування вказаних вище заходiв передбачено  здiйснювати за рахунок власних 

операцiйних коштiв 

Найбiльший вплив на дiяльнiсть Товариства мають такi зовнiшнi фактори: рiвень цiн на 

продукцiю на свiтовому та внутрiшнiх ринках, цiни на природний газ та електроенергiю. 

 

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



та розробку за звітний рік 

Товариство в 2020 роцi не здiйснювало дослiджень та розробок. 

 

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

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

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

довільній формі 

Вся iнформацiя стосовно дiяльностi Товариства розкрита в попереднiх роздiлах.  

Додаткової iнформацiї немає.  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада 

ПрАТ "АЗОТ" 

До складу Наглядової ради входять 3 

члени, в тому числi: Голова 

Наглядовоої Ради 

 

 

Голова Наглядової ради - Argyrou 

Argyros (Аргироу Аргiрос) представник 

акцiонера PLG UA LIMITED (Кiпр, 

реєстрацiйний номер НЕ 237302) 

Члени Наглядової ради : Georgiou Xenia 

(Георгiоу Ксенiя) представник 

акцiонера PLG UA LIMITED (Кiпр, 

реєстрацiйний номер НЕ 237302);  

Violari Fanoulla (Вioларi Фаноуллу) 

представник акцiонера PLG UA 

LIMITED (Кiпр, реєстрацiйний номер 

НЕ 237302)                           

Правлiння ПрАТ 

"АЗОТ" 

До складу Правлiння входять 5 членiв, 

з них Голова Правлiння, заступник 

Голови Правлiння  

Голова Правлiння - Скляров Вiталiй 

Леонiдович, 

Заступник Голова Правлiння - 

Перехрест Андрiй Леонiдович, 

Члени Правлiння: Алексєєнко Дмитро 

Володимирович, Хлiвненко Павло 

Васильович, Горобець Максим 

Валерiйович. 

 

Ревiзiйна комiсiя 

ПрАТ "АЗОТ" 

До складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"АЗОТ" входять 3 члени, з числа яких 

обирається Голова Ревiзiйної комiсiї.  

Голова Ревiзiйної комiсiї - Фармага 

Свiтлана Петрiвна 

Члени Ревiзiйної комiсiї - Литвин 

Олександр Степанович; Сологуб Анна 

Станiславiвна 

. 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

акцiонери - власники простих iменних 

акцiй Товариства. Вiдкриває та головує 

на Загальних зборах акцiонерiв особа, 

обрана Наглядовою радою Товариства 

(Голова Загальних зборiв акцiонерiв) 

У загальних зборах акцiонерiв можуть 

брати участь особи, включенi до 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

таку участь або їх представники. На 

рiчних Загальних зборах акцiонерiв, 

проведених у 2020 роцi, брали участь 

представники акцiонерiв:  

- PLG UA LIMITED (Кiпр, 

реєстрацiйний НЕ 237302), який є 

власником 93`931`646 (дев'яносто три 

мiльйони дев'ятсот тридцять одна 

тисяча шiстсот сорок шiсть) 

голосуючих акцiй (голосiв), що 



становить 75,572806% вiд загальної 

кiлькостi акцiй Товариства; 

- ТОВ "ОМБРИДЖ" (м.Київ), 37578270,  

який є власником 24`982`877 (двадцять 

чотири мiльйони дев'ятсот вiсiмдесят 

двi тисячi вiсiмсот сiмдесят сiм) 

голосуючих акцiй (голосiв), що 

становить 20,1 % вiд загальної кiлькостi 

акцiй Товариства. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Скляров Вiталiй Леонiдович 1970 

Вища, Донецький 

полiтехнiчний 

iнститут 

28 

ПАТ "АЗОТ", 00203826, 

Голова Правлiння ПАТ 

"АЗОТ" 

03.04.2020, на 

1 рiк 

Опис: 
Має повноваження та виконує обов'язки Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПрАТ "АЗОТ". Органiзовує роботу 

Правлiння ПрАТ "АЗОТ",  представляє iнтереси перед третiми особами i дiє в межах повноважень, визначених Cтатутом ПрАТ "АЗОТ", а саме: 

представляє Товариство у вiдносинах з установами, пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади, приймає рiшення, видає накази, 

розпорядження та iн. Обраний на посаду з 03.04.2020 рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" №03/04/20 вiд 03.04.2020. Пiдстава: закiнчення 

строку повноважень. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Голова Правлiння. Загальний  стаж роботи - 28 рокiв. Згоди  посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi, отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

2 

Заступник Голови 

Правлiння 

Перехрест Андрiй 

Леонiдович 
1976 

Вища, Український 

державний 

хiмiко-технологiчний 

унiверситет 

23 

ПАТ "АЗОТ", 00203826, 

Заступник Голови Правлiння  

ПАТ "АЗОТ" 

03.04.2020, на 

1 рiк 

Опис: 
Має повноваження та виконує обов'язки заступника Голови Правлiння вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння  ПрАТ "АЗОТ". 

Очолює технiчнi служби Товариства, здiйснює органiзацiю технiчного розвитку пiдприємства, забезпечує єдину технiчну полiтику на пiдприємствi 

на основi цiлеспрямованої дiяльностi всiх технiчних служб Товариства в межах, покладених на нього функцiй. Обраний на посаду з 03.04.2020 

рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" №03/04/20 вiд 03.04.2020. Пiдстава: закiнчення строку повноважень. Посади на iнших пiдприємствах не 

обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Технiчного директора з виробництва, Технiчний 

директор. Загальний стаж роботи - 23  роки. Згоди  посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, 

отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

3 

Член Правлiння, 

директор з економiки та  

фiнансiв 

Алексєєнко Дмитро 

Володимирович 
1980 

Вища, Запорiзький 

нацiональний 

технiчний 

унiверситет 

17 

ПАТ "АЗОТ", 00203826, 

Директор з економiки та 

фiнансiв ПАТ "Азот" 

03.04.2020, на 

1 рiк 

Опис: 
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння вiдповiдно до Статуту ПрАТ "АЗОТ" та Положення про Правлiння ПрАТ "АЗОТ". 

Забезпечує ефективне економiчне функцiонування процесiв виробництва та реалiзацiї продукцiї на основi аналiзу дiяльностi Товариства, 

застосування ефективних систем органiзацiї, оплати матерiального стимулювання працi, ведення оптимальної цiнової, кредитної та податкової 



полiтики. Обраний (призначений) на посаду згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" вiд 03.04. 2020 року  (Протокол №03/04/20 вiд 03 

квiтня 2020 року) .Пiдстава: закiнчення строку повноважень. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння; Директор з економiки та фiнансiв. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Згоди посадової 

особи щодо  розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi  в натуральнiй формi, отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

4 

Член Правлiння, 

директор з правових 

питань 

Хлiвненко Павло 

Васильович 
1976 

Вища, Унiверситет 

внутрiшнiх справ, 

м.Харкiв 

23 

ПАТ "АЗОТ", 0020326, 

Директор з правових питань 

ПАТ "Азот" 

03.04.2020, на 

1 рiк 

Опис: 
Має повноваження та виконує обов'язки вiдповiдно до Статуту ПрАТ "АЗОТ" та  Положення про Правлiння ПрАТ "АЗОТ". Забезпечує юридичне 

супроводження господарської дiяльностi Товариства. Обраний на посаду з 03.04.2020 згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" №03/04/20 

вiд 03.04.2020. Пiдстава: закiнчення строку повноважень. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння; Директор з правових питань. Загальний стаж роботи - 23 роки. Згоди посадової особи щодо 

розкриття iнформацiї про винагороду, в тому числi i в натуральнiй формi, отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

5 

Член Правлiння, 

директор з 

матерiально-технiчного  

забезпечення 

Горобець Максим 

Валерiйович 
1974 

Вища, Запорiзький 

державний технiчний 

унiверситет 

24 

ПАТ "АЗОТ", 00203826, 

Директор з 

матерiально-технiчного 

забезпечення  

03.04.2020, на 

1 рiк 

Опис: 
Має повноваження та виконує обов'язки члена Правлiння ПрАТ "АЗОТ" вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПрАТ "АЗОТ". 

Здiйснює керiвництво господарсько-фiнансовою дiяльнiстю Товариства в галузi матерiально-технiчного забезпечення, придбання та зберiгання 

сировини, матерiалiв, устаткування, реалiзацiї нелiквiдних матерiалiв, планування метерiально-технiчного забезпечення  та iн. Обраний на посаду 

з 03.04.2020 рiшенням Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ" №03/04/20 вiд 03.04.2020. Пiдстава: закiнчення строку повноважень. Посади на iнших 

пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння; Директор з 

матерiально-технiчного забезпечення. Загальний стаж роботи - 24 роки. Згоди посадової особи щодо розкриття iнформацiї про винагороду, в тому 

числi  в натуральнiй формi, отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
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Головний бухгалтер Катькало Вiктор Павлович 1964 

Вища, Харкiвський 

iнженерно-економiчн

ий унiверситет 

31 

ПАТ "АЗОТ", 00203826, 

Головний бухгалтер 

ПАТ"Азот" 

20.05.2002, 

призначено 

безстроково 

Опис: 
Забезпечує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку Товариства, контроль за рацiональним та економним використанням всiх видiв 

ресурсiв. Змiни посадової особи в 2020 роцi не було. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "АЗОТ". Загальний стаж роботи - 31 рiк. Згоди посадової особи щодо розкриття 

iнформацiї про винагороду,  в тому числi i в натуральнiй формi,  отримано не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.  
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Голова Наглядової 

ради, представник 

акцiонера 

Argyrou Argyros (Аргироу 

Аргiрос) 
1962 Solea Gymnasium 40 

Cамозайнята особа в 

будiвельнiй iндустрiї, д/в, 

Cамозайнята особа в 

12.03.2020, на 

3 роки 



будiвельнiй iндустрiї  

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначено Статутом Товариства та  Положенням про Наглядову раду ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Наглядової ради, 

як представника акцiонера PLG UA LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № НЕ 237302) згiдно з рiшенням позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року (Протокол №28 вiд 12.03.2020) шляхом кумулятивного голосування. Згiдно з рiшенням 

Наглядової ради вiд 03.04.2020 року (Протокол №03/04/20 вiд 03.04.2020) обрано Головою Наглядової ради. Пiдстава: пункт 12.12. Статуту ПрАТ 

"АЗОТ". Часткою в статутному капiталi не володiє. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради, 

в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: самозайнята особа в будiвельнiй галузi, Голова Наглядової. Обiймає посади в iнших пiдприємствах: 

самозайнята особа в будiвельнiй галузi, Голова Наглядової Ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код 05761614, Україна, 84610, Донецька обл., мiсто 

Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,10); Голова Наглядової Ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ"( код 05607824, Україна,33017, мiсто Рiвне-17),  Голова 

Наглядової Ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 

вул.Пивоварова,5). 
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Член Наглядової ради 
Georgiou Хenia (Георгоу 

Ксенiя) 
1967 

Pancyprian 

Gymnasium 

(Панкiпрiотський 

Гiмназiум) 

17 

Dema Services Limited (Дема 

Сервiс Лiмiтед)., д/в, 

Супервайзер/менеджер 

12.03.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначено Статутом Товариства та  Положенням про Наглядову раду ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Наглядової ради, 

як представника акцiонера PLG UA LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № НЕ 237302) згiдно з рiшенням позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року (Протокол №28 вiд 12.03.2020) шляхом кумулятивного голосування. Часткою в статутному 

капiталi не володiє. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв Члена Наглядової Ради, в тому числi в натуральнiй 

формi, не отримувала.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 

останнiх п'яти рокiв: супервайзер/менеджер, член Наглядової Ради. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: супевайзер/менеджер Дема Сервiс 

Лiмiтед (iнформацiя щодо iдентифiкацiйного коду та мiсцезнаходження вiдсутня); член Наглядової Ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" ( код 

05761614, Україна, 84610, Донецька обл., мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,10); член Наглядової Ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (код 05607824, 

Україна,33017, мiсто Рiвне-17),  член Наглядової Ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська 

обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова,5). 
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Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Violari Fanoulla (Вiоларi 

Фаноулла) 
1970 

School leaving 

certificate 
20 

Dema Services Limited (Дема 

Сервiс Лiмiтед)., д/в, 

адмiнiстратор 

28.09.2020, до 

12.03.2023 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначено Статутом Товариства та  Положенням про Наглядову раду ПрАТ "АЗОТ". 28.09.2020 надiйшло 

повiдомлення про замiну члена Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ",  обраного як представника акцiонера на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 

ПрАТ "АЗОТ" вiд 12.03.2020  Аргироу Костакiса на Вiоларi Фаноуллу.  Обраний на посаду членом Наглядової ради, як представник акцiонера 

PLG UA LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № НЕ 237302). Часткою в статутному капiталi не володiє.  Загальний стаж роботи - 20 

рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: адмiнiстратор, член Наглядової 

ради. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код 05761614, Україна, 84610, Донецька обл., 



мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,100; член Наглядової Ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (код 05607824, Україна,33017, мiсто Рiвне-17),  член 

Наглядової Ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 

вул.Пивоварова,5). 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Фармага Свiтлана Петрiвна 1981 

Вища, Київський 

Нацiональний 

економiчний 

унiверситет, магiстр 

з менеджменту 

нацiонального 

бiзнесу 

18 

ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл 

Юкрейн", 38003720, керiвник 

департаменту з внутрiшнього 

аудиту 

03.04.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та  Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року  (Протокол №28 вiд 12.03.2020) шляхом 

кумулятивного голосування. Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 03.04.2020 року (Протокол №1 вiд 03.04.2020) обрано Головою Ревiзiйної 

комiсiї. Пiдстава: пункт 14.4. Статуту ПрАТ "АЗОТ". Часткою в статутному капiталi не володiє. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Винагороди за 

виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту; Голова 

Ревiзiйної комiсiї; член Ревiзiйної комiсiї. Обiймає посади на iнших пiдприємствах:керiвник департаменту з внутрiшнього аудиту ТОВ "Груп ДФ 

Iнтернешнл Юкрейн"( код 38003720, м.Київ, Печерський район, вул.Мечникава,2 лiт.А, 23 поверх); Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "СК "АХА 

Страхування"( код 20474912, 04070, м.Київ, вул.Iллiнська,8); Член Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЗТМК"( код38983006,39600, м.Запорiжжя, вул.Теплична 

18); Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (код 05761614, Донецька обл., 84610, м.Горлiвка, вул.Горлiвської дивiзiї,10); Голова 

Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" (код 05607824, 33017, м.Рiвне-17);  член Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

"АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова,5). 
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Член  Ревiзiйної комiсiї 
Литвин Олександр 

Степанович 
1978 

Вища, Чернiгiвський 

технологiчний 

унiверситет, 

спецiалiст з фiнансiв 

20 

Керiвник департаменту з 

управлiнської звiтностi ТОВ 

"Груп ДФ Iнтернешнл 

Юкрейн", 38003720, Керiвник 

департаменту з управлiнської 

звiтностi та планування 

12.03.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та  Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року  (Протокол №28 вiд 12.03.2020) шляхом 

кумулятивного голосування. Часткою в статутному капiталi не володiє. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Винагороди за виконання обов'язкiв 

члена Ревiзiйної комiсiї не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник департаменту з управлiнської звiтностi та планування, член Ревiзiйної комiсiї. Посади на iнших 

пiдприємствах:  Керiвник департаменту з управлiнської звiтностi та планування ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн" ( код 38003720, м.Київ, 

Печерський район, вул.Мечникова,2 лiт.А, 23 поверх). 

12 Член Ревiзiйної комiсiї Сологуб Анна Станiславiвна 1985 
Вища, Київський 

Нацiональний 
15 

ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл 

Юкрейн", 38003720, 

12.03.2020, на 

3 роки 



економiчний 

унiверситет 

iм.Вадима Гетьмана 

менеджер з корпоративних 

фiнансiв 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та  Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Ревiзiйної 

комiсiї згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року  (Протокол  

 №28 вiд 12.03.2020) шляхом кумулятивного голосування. Часткою в статутному капiталi не володiє.  Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

Винагороди за виконання обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з корпоративних 

фiнансiв; член Ревiзiйної комiсiї. Посади на iнших пiдприємствах:  менеджер з корпоративних фiнансiв ТОВ "Груп ДФ Iнтернешнл Юкрейн" (код 

38003720, м.Київ, Печерський район, вул.Мечникава,2 лiт.А, 23 поверх); Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" код 05761614, 

Донецька обл., 84610, м.Горлiвка, вул.Горлiвської дивiзiї,10); Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "РIВНЕАЗОТ" ( код 05607824, 33017, м.Рiвне-17, член 

Ревiзiйної Комiсiї ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 

вул.Пивоварова,5). 
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Заступник Голови 

Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Argyrou Kostakis (Аргироу 

Костакiс) 
1965 Solea Gymnasium 37 

Самозайнята особа в сферi 

кейтеренгового бiзнесу, 

Самозайнята особа в сферi 

кейтеренгового бiзнесу 

12.03.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та  Положенням про Наглядову раду ПрАТ "АЗОТ". Обрано членом Наглядової ради, 

як представника акцiонера PLG UA LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, реєстрацiйний № НЕ 237302) згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "АЗОТ" вiд 12 березня 2020 року (Протокол №28 вiд 12.03.2020) шляхом кумулятивного голосування. Згiдно з рiшенням 

Наглядової ради вiд 03.04.2020 року (Протокол №03/04/20 вiд 03.04.2020) обрано заступником Голови Наглядової ради.  Часткою в статутному 

капiталi не володiє. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв заступника Голови Наглядової не отримував. Загальний 

стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: самозайнята особа в сферi кейтерингового 

бiзнесу, заступник Голови Наглядової Ради. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: самозайнята особа в кейтерингового бiзнесу, заступник 

Голови Наглядової Ради ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" ( код 05761614, Україна, 84610, Донецька обл., мiсто Горлiвка, вул. Горлiвської дивiзiї,10); 

заступник Голови Наглядової Ради ПрАТ "РIВНЕАЗОТ"( код 05607824, Україна,33017, мiсто Рiвне-17);  заступник Голови Наглядової Ради ПрАТ 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЗОТ" (код 33270581, Україна, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова,5). 

28.09.2020 вiд акцiонера  PLG UA LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД (реєстрацiйний № НЕ 237302 , Кiпр) надiйшло повiдомлення про замiну члена 

Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ", обраного як представника акцiонера на позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд 12.03.2020 Агрироу 

Костакiса на Вiоларi Фаноуллу. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння Скляров Вiталiй Леонiдович 5 0,000004 5 0 

Заступник Голови Правлiння Перехрест Андрiй Леонiдович 0 0 0 0 

Член Правлiння, директор з 

економiки та  фiнансiв 

Алексєєнко Дмитро Володимирович 0 0 0 0 

Член Правлiння, директор з 

правових питань 

Хлiвненко Павло Васильович 0 0 0 0 

Член Правлiння, директор з 

матерiально-технiчного  

забезпечення 

Горобець Максим Валерiйович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Катькало Вiктор Павлович 65 0,000052 65 0 

Голова Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Argyrou Argyros (Аргироу Аргiрос) 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Georgiou Хenia (Георгоу Ксенiя) 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

представник акцiонера 

Violari Fanoulla (Вiоларi Фаноула) 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Фармага Свiтлана Петрiвна 0 0 0 0 

Член  Ревiзiйної комiсiї Литвин Олександр Степанович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Сологуб Анна Станiславiвна 0 0 0 0 

Заступник Голови Наглядової 

ради, представник акцiонера 

Argyrou Kostakis (Аргироу Костакiс) 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВ "ОМБРИДЖ" 37578270 
01601, Київська обл., м.Київ, 

Мечнiкова,2 , поверх 30 
20,1 

PLG UA LIMITED HE237302 

3030, Cyprus, Nicosia, Lophitis 

Busines Centre,6th Fl., Emiliou 

Chourmo 

75,5728 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичнi та юридичнi особи 4,3272 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Полiтика розвитку пiдприємства спрямована на розширення вже iснуючих виробництв, 

збiльшення присутностi в ринкових нiшах, що вже займаються пiдприємством, а також на 

пропаганду використання нових, бiльш прогресивних видiв мiнеральних добрив.  

Негативний розвиток подiй у полiтичний ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах 

зовнiшньої торгiвлi може вплинути на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства у 

такий спосiб, який наразi не може бути визначений.  

Керiвництво стежить за поточною ситуацiєю i вживає заходи, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї 

будь яких негативних наслiдкiв, наскiльки це можливо 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Модернiзацiя виробництва - стратегiчний напрямок розвитку пiдприємства. Концепцiя розвитку 

пiдприємства спрямована на розвиток i вдосконалення  виробництва, збiльшення обсягiв 

виробництва, пiдвищення якостi продукцiї. Для Товариства внутрiшнiй ринок є прiоритетним. 

За умови нормального розвитку економiки i впровадження  реформ в аграрнiй, податковiй i 

фiнансовiй сферах - весь обсяг мiнеральних добрив, якi виробляються у Товариствi будуть 

використовуватися внутрiшнiм ринком країни.  

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
У звiтному перiодi Товариством не укладалось деривативiв та не вчинялось правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

 

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



політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
 

 

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

ризику грошових потоків 
 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 

 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не керується кодексами корпоративного управлiння фондових бiрж, а також iнших 

пiдприємств, установ, органiзацiй  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

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

вимоги. 

 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство не власного кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.03.2020 

Кворум зборів 97,152673 

Опис 12.03.2020  року вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв з наступним 

порядком денним: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.  

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.  

4. Про змiну типу та найменування Товариства. 

5. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження 

його в новiй редакцiї. 

6. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про 

Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння 

Товариства шляхом викладення їх у нових редакцiях. 



7. Прийняття рiшення про скасування Кодексу корпоративного управлiння 

Товариства. 

8. Прийняття рiшення про скасування Положення про Почесного Президента 

ПАТ "АЗОТ". 

9. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 

Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 

пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради 

Товариства. 

12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення:   

1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

у складi трьох осiб: 

- Кришталь Олександр Володимирович - голова лiчильної комiсiї; 

- Пехота Павло Миколайович - член лiчильної комiсiї; 

- Васюк Володимир Васильович - член лiчильної комiсiї. 

Визначити, що повноваження обраної лiчильної комiсiї дiють до закiнчення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Склярова Вiталiя Леонiдовича. 

Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Ахмiстова Олексiя 

Михайловича. 

3. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства: 

- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин. 

- Час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного 

- до 1 хвилини 

- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 1 хвилини 

- Для виступiв на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише 

акцiонерам або їх представникам, якi зареєструвались для участi у Загальних 

зборах Товариства, головi та секретарю Загальних зборiв Товариства, 

представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї 

Товариства. 

- Усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв 

Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються 

виключно у письмовому виглядi Головi та/або секретарю Загальних зборiв 

Товариства через членiв тимчасової лiчильної комiсiї та/або Лiчильної комiсiї, що 

присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку 

денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та/або його 

представника, та засвiдченi їх пiдписом. 

- Голова Загальних зборiв Товариства виносить на розгляд питання порядку 

денного Загальних зборiв у затвердженiй послiдовностi, та змiнах до проекту 

порядку денного, або в iншiй послiдовностi якщо про це прийнято вiдповiдне 

рiшення Загальними зборами Товариства. 

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборiв Товариства 

запропоновано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з яких пропонується 

зняти вiдповiдне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборiв 

Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рiшення про 

зняття з розгляду вiдповiдного питання порядку денного. Якщо в результатi 

голосування з питання порядку денного проект рiшення про зняття його з 

розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, iншi проекти рiшень з 

цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не 

розглядаються, на голосування Головою Загальних зборiв Товариства не 

ставляться, голосування з них не проводиться, вiдповiднi бюлетенi не збираються, 



а пiдсумки голосування з них не пiдбиваються та не оголошуються. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв Товариства 

проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, затвердженої 

форми i тексту. Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею 

акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в Загальних 

зборах Товариства пiдписом Голови або члена Реєстрацiйної комiсiї. 

- Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або 

шляхом пiдрахунку голосiв членами тимчасової лiчильної комiсiї з питання 

"Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства" та обраними членами 

Лiчильної комiсiї з усiх iнших питань порядку денного Загальних зборiв 

Товариства. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює 

Голова Загальних зборiв Товариства. 

- Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється 

вiд офiцiйно виготовленого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), 

прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування 

юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в) вiн складається з кiлькох 

аркушiв, якi не пронумерованi; г) акцiонер (представник акцiонера) не позначив в 

бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного 

проекту рiшення; г) акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi для 

кумулятивного голосування бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким 

голосуванням. Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не 

враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лiчильною комiсiєю 

та/або Лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до тимчасової лiчильної комiсiї 

та/або Лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi 

написи та/або виправлення. 

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi збори Товариства та оформлюється 

протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є українська мова. 

- Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори Товариства не допускаються. 

Особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими 

особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальнi збори 

Товариства не допускаються. Фото, вiдео та аудiо запис на Загальних зборах 

Товариства не допускається. 

- Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв 

Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв Товариства. 

- З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих 

Загальних зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень 

та чинного законодавства України. 

4. Змiнити тип Товариства з публiчне акцiонерне товариство на приватне 

акцiонерне товариство. 

Змiнити найменування Товариства та затвердити нове у зв'язку iз змiною типу 

Товариства, а саме:  

Повне найменування Товариства: 

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ"; 

росiйською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОТ"; 

англiйською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AZOT". 

Скорочене найменування Товариства: 

українською мовою: ПрАТ "АЗОТ"; 

росiйською мовою: ЧАО "АЗОТ"; 

англiйською мовою: PrJSC "AZOT" 

Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 

обов'язки (з правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому 

чинним законодавством України, здiйснити дiї та вжити всiх iнших необхiдних 

заходiв, пов'язаних зi змiною найменування Товариства." 

5. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут 



Товариства в новiй редакцiї.  

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати 

Статут Товариства в новiй редакцiї, затверджений цими Загальними зборами 

Товариства. 

Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що виконує його обов'язки (з 

правом передоручення iншим особам) здiйснити державну реєстрацiю Статуту 

Товариства в новiй редакцiї, затвердженої цими Загальними зборами Товариства. 

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

Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення 

про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" шляхом 

викладення їх у нових редакцiях (в редакцiї додаткiв до Протоколу). 

Уповноважити Голову позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

пiдписати Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову 

раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" в нових редакцiях.  

Новi редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про 

Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про Правлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" починають дiяти 

(набирають чинностi) з дня державної реєстрацiї Статуту ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" в новiй редакцiї. 

7. Скасувати Кодекс корпоративного управлiння Товариства. 

8. Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ "АЗОТ". 

9. Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 3 

(трьох) осiб. 

10. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АЗОТ" строком на 3 (три) роки: 

Georgiou Xenia [Георгiоу Ксенiя] - представник акцiонера - PLG UA LIMITED 

[ПЛГ УА ЛIМIТЕД.] (реєстрацiйний номер HE 237302); 

Argyrou Kostakis [Аргироу Костакiс] - представник акцiонера - PLG UA LIMITED 

[ПЛГ УА ЛIМIТЕД.] (реєстрацiйний номер HE 237302); 

Argyrou Argyros [Аргироу Аргiрос] - представник акцiонера - PLG UA LIMITED 

[ПЛГ УА ЛIМIТЕД.] (реєстрацiйний номер HE 237302). 

11. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) 

Наглядової ради Товариства. 

Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 

обов'язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в 

т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень 

Товариства та цього рiшення. 

12. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АЗОТ" строком на 3 роки: 

- Сологуб Анна Станiславiвна. 

- Фармага Свiтлана Петрiвна; 

- Литвин Олександр Степанович; 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа X  

Інше (зазначити)  

 



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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

так 

Інше (зазначити) нi 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

скликаних, але не проведених рiчних 

(чергових)  загальних зборiв акцiонерiв в 



причина їх непроведення звiтному роцi не було 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

скликаних, але не проведених  позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв в звiтному роцi не 

було 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Argyrou Argyros 

(Аргироу 

Аргiрос) 

 X Рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 12.03.2020 (Протокол №28 вiд 

12.03.2020) обраний членом Наглядової ради 

як представник акцiонера PLG UA LIMITED 

(ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № 

НЕ 237302). Згiдно з рiшенням Наглядової 

ради вiд 03.04.2020 року (Протокол 

№03/04/20 вiд 03.04.2020) обрано Головою 

Наглядової ради. Функцiональнi обов'язки 

визначенi Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду. 

Argyrou Kostakis 

(Аргироу 

Костакiс) 

 X Рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 12.03.2020 (Протокол №28 вiд 

12.03.2020) обраний членом Наглядової ради 

як представник акцiонера PLG UA LIMITED 

(ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № 

НЕ 237302). Згiдно з рiшенням Наглядової 

ради вiд 03.04.2020 року (Протокол 

№03/04/20 вiд 03.04.2020) обрано 

заступником Голови Наглядової ради. 

Функцiональнi обов'язки визначенi Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову 

раду.  

28.09.2020 року вiд акцiонера PLG UA 

LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, 

реєстрацiйний № НЕ 237302) надiйшло 

повiдомлення про замiну  члена Наглядової 

ради ПрАТ "АЗОТ" - Argyrou Kostakis 

(Аргироу Костакiс), обраного як 

представника акцiонера  на позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв вiд 12.03.2020 

року (Протокол №28 вiд 12.03.2020) на 

Violari Fanoulla (Вiоларi Фаноулла) 

Georgiou Xenia 

(Георгiоу 

Ксенiя) 

 X Рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 12.03.2020 (Протокол №28 вiд 

12.03.2020) обрана членом Наглядової ради 



як представник акцiонера PLG UA LIMITED 

(ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, реєстрацiйний № 

НЕ 237302). Функцiональнi обов'язки 

визначенi Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду. 

Violari Fanoulla 

(Вiоларi 

Фаноулла) 

 X 28.09.2020 року вiд акцiонера PLG UA 

LIMITED (ПЛГ УА ЛIМIТЕД, Кiпр, 

реєстрацiйний № НЕ 237302) надiйшло 

повiдомлення про замiну  члена Наглядової 

ради ПрАТ "АЗОТ" - Argyrou Kostakis 

(Аргироу Костакiс), обраного як 

представника акцiонера  на позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв вiд 12.03.2020 

року (Протокол №28 вiд 12.03.2020) на 

Violari Fanoulla (Вiоларi Фаноулла). 

Функцiональнi обов'язки визначенi Статутом 

Товариства  та Положенням про Наглядову 

раду.  

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2020 роцi вiдбулося 51 заочне голосування (опитування) 

Наглядової ради ПрАТ "АЗОТ".  

Наглядовою радою ПрАТ "АЗОТ" аналiзувалась поточна 

ситуацiя Товариства. Протягом звiтного перiоду Наглядовою 

радою приймались рiшення з питань, що вiдносяться чинним 

законодавством та Статутом Товариства до компетенцiї 

Наглядової ради, а саме: 

-  вчинення, схвалення укладених , вчинених ПрАТ "АЗОТ" 

правочинiв; 

-  вчинення правочинiв дочiрнiм пiдприємством; 

- затвердження органiзацiйної структури  Товариства та штатної 

чисельностi працiвникiв; 

- обрання зовнiшнього аудитора Товариства та затвердження 

умов договору, що укладається з ним; 

- припинення повноважень, обрання Голови та членiв Правлiння;  

- припинення повноважень та обрання директора дочiрнього 

пiдприємства;  

  

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтетiв i складi Наглядової ради 

немає 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

 



прийнятих на них 

рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети в складi Наглядової ради не створювалися 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась. Рiшенням 

чергових Загальних зборiв акцiонерiв звiт Наглядової ради за 

2020 рiк  прийнятий до вiдома. 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 

особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або 

особи, якi представляють їх iнтереси, та/або незалежнi 

директори.  Членом Наглядової ради не може бути особа, яка 

одночасно є членом  Виконавчого органу та/або Ревiзором 

Товариства.  

X  

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

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

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) д/в 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення  X 



ринкової вартості акцій 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння  - 

Скляров Вiталiй 

Леонiдович Заступник 

Голови Правлiння - 

Перехрест Андрiй 

Леонiдович Члени 

Правлiння: Алексєєнко 

Дмитро Володимирович, 

Хлiвненко Павло 

Васильович, Горобець 

Максим Валерiйович 

Правлiння ПрАТ "АЗОТ" - колегiальний виконавчий орган, який 

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Кожен член 

Правлiння ПрАТ "АЗОТ" очолює i контролює вiдповiдний 

напрямок дiяльностi. 

 

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 

В 2020 роцi вiдбулося  73 засiдання Правлiння ПрАТ "АЗОТ".  

Протягом 2020 року Правлiнням ПрАТ "АЗОТ" приймались 

рiшення з наступних питань: 

- ухвалення рiшень щодо укладення правочинiв, що вiдносяться 

до компетенцiї Правлiння Товариства; 

- щодо премiювання структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- про затвердження перелiкiв посад , професiй по розрядам 

працiвникiв Товариства, яким встановлюється надбавка за кращу 

якiсть роботи. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. На 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв звiт Правлiння за 2020 

рiк прийнято до вiдома. 

 

Примітки 
д/в  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Функцiя управлiння ризиками на пiдприємствi вiдповiдає за фiнансовi ризики, а також 

операцiйнi та юридичнi ризики. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику 

та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення 

лiмiтiв ризику й нагляду за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. 

ПрАТ "АЗОТ" наражається на кредитний ризик, який визначається як ризик того, що одна зi 



сторiн операцiї з фiнансовим iнструментом завдасть фiнансовi збитки iншiй сторонi внаслiдок 

невиконання зобов'язання за договором. Кредитний ризик пов'язаний з банками, в яких 

розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти, а також з клiєнтами з непогашеною дебiторською 

заборгованiстю. Керiвництво аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками 

погашення та у подальшому контролює простроченi залишки. Згiдно положення ПЛ-6.1/01 

"Положення про роботу з дебiторською заборгованiстю" затверджена комiсiя, основними 

задачами якої є: 

-з'ясування причин виникнення простроченої дебiторської заборгованостi на звiтну дату; 

-виявлення посадових осiб, якi допустили виникнення або незадовiльно проведену роботу з 

погашення простроченої дебiторської заборгованостi з цiллю їх залучення до дисциплiнарної та 

матерiальної вiдповiдальностi; 

-оперативне реагування та прийняття заходiв з погашення простроченої дебiторської 

заборгованостi. 

На ПрАТ "АЗОТ" дiє Тендерний комiтет. До його основних функцiй належать: 

-сприяння виконанню реалiзацiї єдиної фiнансово-господарської полiтики пiдприємства, 

направленої на пiдвищення рентабельностi та зниження невиробничих витрат; 

-об'єктивний вiдбiр для потреб ПрАТ "АЗОТ" пiдрядникiв, виконуючих найбiльш якiсно i 

вигiдно в економiчному та iнших аспектах робiт/послуг; 

-об'єктивний вiдбiр для потреб ПрАТ "АЗОТ" постачальникiв найбiльш якiсних i вигiдних в 

економiчному та iнших аспектах обладнання, запасних частин до обладнання, матерiалiв, ТМЦ; 

-вiдбiр вiдповiдальних та удосконалення методики вiдбору; 

-сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї серед контрагентiв, в першу чергу серед 

українських виробникiв, якi орiєнтуються на виконання робiт/послуг для пiдприємства. 

З метою ефективного оперативного контролю за облiком основних засобiв, нематерiальних 

активiв та для запобiгання нанесення збиткiв iнтересам пiдприємства, наказом ПрАТ "АЗОТ" вiд 

30.04.2011 року № 236 утворено постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю. 

Найбiльш складним питанням, вiд вирiшення якого залежить ефективнiсть роботи пiдприємства, 

є забезпечення природним газом, цiни на який визначають виробничу потужнiсть пiдприємства, 

оскiльки вони значною мiрою впливають на собiвартiсть продукцiї. На роботу ПрАТ "АЗОТ" 

негативно впливають рiзкi коливання цiн та попиту на мiнеральнi добрива, цiн на природний газ 

та електроенергiю.  

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 



Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так 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) д/в 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

Документи 

надаються 

для 

Копії 

докуме

нтів 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 



товариства загальних 

зборах 

загальнодоступні

й 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 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні 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)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  



Інше (зазначити) д/в 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) д/в 

 

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 PLG UA LIMITED НЕ 237302 75,5728 

2 ТОВ "ОМБРИДЖ" 37578270 20,1 

 

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 

124 292 917 124 292 917 Рiшенням  НКЦПФР вiд 12.11.2013, 

№2602 зупинено внесення змiн до 

системи депозитарного облiку щодо 

цiнних паперiв ПАТ "АЗОТ", у тому 

числi щодо проведення операцiй 

пов'язаних з дематерiалiзацiєю на 

строк до усунення порушення на 

12.11.2013 



ринку цiнних паперiв  - 

розбiжностей в системi 

депозитарного облiку щодо iменних 

цiнних паперiв ПАТ "АЗОТ", а саме: 

кiлькiсть знерухомлених цiнних 

паперiв ПАТ "АЗОТ", що 

облiковуються на рахунках у цiнних 

паперах власникiв у депозитарних 

установах, перевищує кiлькiсть 

цiнних паперiв у випуску згiдно зi 

свiдоцтвом про реєстрацiю випуску 

цiнних паперiв ПАТ "АЗОТ". 

Заборона ПАТ"Нацiональний 

депозитарiй України" та 

депозитарним установам, що 

здiйснюють облiк прав власностi  

на цiннi папери емiтента у 

депозитарнiй системi України, 

здiйснювати облiковi операцiї щодо 

внесення змiн до системи 

депозитарного облiку щодо цiнних 

паперiв ПрАТ "АЗОТ" до зняття 

обмежень щодо внесення змiн до 

системи депозитарного облiку.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
 Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначений Статутом.  

Члени  Наглядової Рада обирається загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Член Наглядової 

ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту  його обрання Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства.  Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з 

моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання 

Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, 

повинно мiстити: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника; дату народження 

представника; серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує 

особу), дату видачi та орган, що його видав;  мiсце роботи представника та посаду, яку вiн 

обiймає; мiсце проживання або мiсце перебування представника. 

Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки  шляхом кумулятивного 

голосування: загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв Наглядової 

ради, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за 

одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.  

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Особи, обранi 

членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється в кiлькостi 3 осiб. Якщо кiлькiсть 

членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом 

трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової 

ради.  



Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа обраних 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства членiв Наглядової ради Товариства простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час 

переобрати Голову Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про 

дострокове припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових 

членiв. Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради 

Товариства припиняються: - за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це 

Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за 

станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено 

до покарання ,що виключає, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової 

ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим. Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв про дострокове припинення повноважень 

приймається стосовно всiх членiв Наглядової ради. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на 

який обрано членiв Наглядової ради, Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не було 

прийнято рiшення про обрання (переобрання) членiв Наглядової ради, повноваження членiв 

Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами рiшення про обрання нових 

членiв Наглядової ради. Члени Правлiння обираються Наглядовою радою строком на 1 рiк  в 

порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Правлiння Товариства i виконують свої 

обов'язки до їх переобрання.  Головою, заступником Голови, Членом Правлiння може бути 

будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи 

Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.  Голова Правлiння, заступник Голови Правлiння та члени 

Правлiння Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицiєю членiв 

Наглядової ради. Рiшення про обрання Голови, заступника Голови та членiв Правлiння  

Товариства приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Повноваження Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння та iнших членiв Правлiння 

припиняються за рiшенням Наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови та/або 

заступника Голови та/або члена Правлiння Товариства встановлюються законодавством, 

Статутом, Положенням про Правлiння, а також контрактом, укладеним з Головою та/або 

заступником та/або членом Правлiння Товариства. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який 

обрано Голову та/або його заступника та/або членiв Правлiння, Наглядовою радою не було 

прийнято рiшення про обрання Голови та/або його заступника та/або членiв Правлiння, то 

повноваження Голови та/або його заступника та/або членiв Правлiння продовжуються до 

прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання  Голови та/або його заступника та/або 

членiв Правлiння. У разi закiнчення строку, на який було обрано Голову Правлiння, його 

заступника та члена Правлiння Наглядова рада зобов'язана протягом 15 днiв прийняти рiшення 

щодо обрання Голови, його заступника та членiв Правлiння.  

Члени Ревiзiйної комiсiї  обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства на три роки. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання загальними Зборами 

акцiонерiв товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. У разi, якщо пiсля 

закiнчення строку, на який обрано членiв Ревiзiйної комiсiї, загальними зборами акцiонерiв з 

будь-яких причин  не було прийнять рiшення про їх обрання (переобрання), то повноваження 

членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення 

про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 

Головний бухгалтер призначається та звiльняється наказом Голови Правлiння. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду Товариства та умови контракту з Товариством, а члена Наглядової ради 

Товариства - представника акцiонера (акцiонерiв)  - довiренiстю, виданої йому цим(цими) 

акцiонерам (акцiонерами). 



Повноваження Членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством України, Статутом 

Товариства i Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства, яке затверджується Загальними 

зборами акцiонерiв, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. 

Повноваження Голови Правлiння, заступника Голови Правлiння та членiв Правлiння 

визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

контрактом, що укладається з кожним iз них. 

Повноваження Головного бухгалтера визначенi у Положеннi про бухгалтерiю  та iнших 

локальних актах 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 
Ми, незалежнi аудитори ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП", провели аудит 

консолiдованої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" 

(далi - Компанiя) та його дочiрнiх пiдприємств (далi разом - Група), що складається з 

консолiдованого балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), консолiдованого звiту 

про власний капiтал та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 

за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2020 року та її 

консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

№ 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

За виключенням впливу питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" ми не 

виявили суттєву невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою 

звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнша iнформацiя 

має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

Ми не виявили фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Емiтент не є фiнансовою установою 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

PLG UA LIMITED НЕ 237302 3035, Суprus, д/в р-н, 

Limassol, Lophitis 

Busines Centre,6th 

Floor, Emiliou 

Chourmo 

93 931 646 75,5728 93 393 646 0 

ТОВ "ОМБРИДЖ" 37578270 01601, Київська обл., 

Печерський р-н, Київ, 

Мечнiкова, 2, поверх 

30 

24 982 877 20,1 24 982 877 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/в 0 0 0 0 

Усього 118 914 523 95,6728 118 376 523 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 

акцiя проста 

бездокументарна проста 

124 292 917 1 056 489 794,50 Згiдно з  роздiлом 4  Статуту Товариства акцiонери 

Товариства мають право на: участь в управлiннi 

Товариством в порядку передбаченому  Статутом та 

чинним законодавством України;  отримання 

дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства; вносити свої пропозицiї щодо питань, 

включених до порядку денного загальних зборiв 

Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу 

органiв Товариства в порядку встановленому чинним 

законодавством; отримання iнформацiї про 

господарську дiяльнiсть Товариства; вiдчужувати 

належнi йому акцiї без згоди iнших акцiонерiв 

Товариства та Товариства; в порядку визначеному 

законодавством вимагати здiйснення обов'язкового 

викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, 

якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах 

та голосував проти прийняття загальними зборами 

рiшення про: злиття, приєднання, подiл, перетворення, 

видiл, змiну типу Товариства; вчинення Товариством 

значного правочину; змiну розмiру статутного 

капiталу;  користування переважним правом на 

придбання акцiй, що додатково розмiщуються 

Товариством, в процесi приватного розмiщення акцiй, 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства на дату 

прийняття рiшення про випуск акцiй, тощо.  Одна 

проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос 

для вирiшення кожного питання на Загальних зборах 

акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  Акцiонери зобов'язанi:  

дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних 

зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  не 

розголошувати комерцiйну таємницю i конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  виконувати 

свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, 

немає 



що пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у 

розмiрi, в порядку i засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; Акцiонери можуть також мати 

iншi права та обов'язки, встановленi цим Статутом та 

законодавством. Акцiонери не вiдповiдають за 

зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, 

пов'язаних з дiяльнiстю Товариства,  тiльки в межах 

належних їм акцiй. До акцiонерiв Товариства не 

можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що 

обмежують їх права,  у разi вчинення протиправних 

дiй Товариством або iншими акцiонерами Товариства. 

Вихiд акцiонера iз Товариства вiдбувається на пiдставi 

i внаслiдок вiдчуження ним всiх належних йому на 

правi власностi акцiй. Вступ до Товариства 

вiдбувається на пiдставi i внаслiдок придбання акцiй 

Товариства 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.08.1994 336/1/94 Мiнiстерство фiнансiв 

України 

д/в Акція проста 

документарн

а іменна 

Не 

визначено 

1,05 1 999 951 2 099 948,55 100 

Опис 

Свiдоцтво №336/1/94 вiд 30.08.1994 втратило силу 13.06.1996 з моменту реєстрацiї випуску акцiй вiдповiдно до рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 19.12.1995, Протокол №1, вiд 19.04.1996, Протокол №2.  

 

13.06.1996 296/1/96 Мiнiстерство фiнансiв 

України 

д/в Акція проста 

документарн

а іменна 

Не 

визначено 

0,05 48 998 79

6 

2 449 939,8 100 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв вiд 19.12.1995, Протокол № 1 прийнято рiшення про збiльшення Статутного фонду ВАТ "Азот" до  244`993`980 

тис.крб. шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 333`325 штук номiнальною вартiстю 105 тис.крб. кожна. Вiдповiдно до 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.1996, Протокол №2 змiнено номiнальну вартiсть акцiй та їх кiлькiсть i здiйснено випуск 

48`998`796 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5000 крб. кожна на загальну суму 244`993`980  тис. крб. Свiдоцтво №296/1/96 вiд 

13.06.1996 втратило силу 12.11.1998. 

12.11.1998 221/23/1/98 Черкаське 

територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA 2300031000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,05 48 998 79

6 

2 449 939,8 100 

Опис 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.1998, Протокол №4 здiйснено випуск акцiй ВАТ "Азот" у  кiлькостi 48`998`796 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. на загальну суму 2`449`939,80 грн.  Свiдоцтво №221/23/1/98 вiд 12.11.1998  анульоване 

22.02.2002. 

22.02.2002 94/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300031109 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

8,5 48 998 79

6 

416 489 766 100 

Опис 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.12.2001, Протокол №7 здiйснено збiльшення Статутного фонду на суму iндексацiї 

основних засобiв шляхом випуску  акцiй номiнальною вартiстю 8,50 грн., при цьому акцiї номiнальною вартiстю 0,05 грн. було замiнено  на 

акцiї номiнальною вартiстю 8,50 грн. Свiдоцтво №94/1/02 вiд 22.02.2002 анульоване. 

29.07.2004 440/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300031109 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

8,5 73 116 44

4 

621 489 774 100 

Опис 
Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте 

загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 23.04.2004, Протокол №10. Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 24`117`648 



простих iменних акцiй на загальну суму 205`000`008 грн. Проспект емiсiї зареєстровано ДКЦПФР 30.04.2004. Рiшення про затвердження 

пiдписки на акцiї ВАТ "Азот" додаткового випуску  прийняте загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 09.07.2004, Протокол №11. Кошти 

вiд додаткового випуску акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток Товариства, а саме: фiнансування програми розвитку Товариства, 

яка включала реконструкцiю виробництва амiаку та заходи по економiї сировини, ресурсiв, пiдвищення технiки безпеки працi та якостi 

продукцiї. Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки.  Свiдоцтво №440/1/04 вiд 29.07.2004 анульоване.  

11.07.2005 318/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300031109 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

8,5 98 410 56

4 

836 489 794 100 

Опис 

Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте 

загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 28.12.2004, Протокол №12. Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 25`294`120 

простих iменних акцiй на загальну суму 215`000`020 грн. Кошти вiд додаткового випуску акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток 

Товариства, а саме: фiнансування заходiв, спрямованих на економiю сировини, ресурсiв, пiдвищення технiки безпеки працi та якостi продукцiї. 

Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки.  Свiдоцтво №318/1/05 вiд 11.07.2005 анульоване.  

10.01.2006 01/1/06 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300031109 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

8,5 124 292 9

17 

1 056 489 79

4,5 

100 

Опис 

Вказаний випуск акцiй зареєстровано з урахуванням додаткового випуску акцiй. Рiшення про додатковий випуск акцiй ВАТ "Азот" прийняте 

загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 11.11.2005 (Протокол №15). Загальна кiлькiсть акцiй додаткового випуску становить 25`882`353 

простi iменнi акцiї на загальну суму 220`000`000,5 грн. Проспект емiсiї зареєстровано ДКЦПФР 21.11.2005. Кошти вiд додаткового випуску 

акцiй в повному обсязi були спрямованi на розвиток Товариства, а саме: фiнансування заходiв по економiї сировини, ресурсiв, пiдвищення 

технiки безпеки працi та якостi продукцiї. Розмiщення здiйснювалося шляхом вiдкритої пiдписки. Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв 

акцiонерiв 21.06.2011, Протокол №25, прийнято рiшення про замiну форми iснування iменних акцiй ПАТ "АЗОТ" з документарної форми 

iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску) та затверджене рiшення про дематерiалiзацiю випуску. Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.11.2013 року, №2602 здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 

ПАТ "АЗОТ" у з'вязку зi змiною найменування та переведенням випуску акцiй у бездокументарну форму iснування.  Свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй вiд 10.01.2006 року, реєстрацiйний №01/1/06, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Вiдкритому 

акцiонерному товариству "Азот" втратило чиннiсть.   

10.01.2006 01/1/06 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000177646 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

8,5 124 292 9

17 

1 056 489 79

4,5 

100 

Опис 

В 2020 роцi торгiвля цiнним паперами  ПрАТ "АЗОТ"  на внутрiшньому i зовнiшньому ринках не здiйснювалась. В 2020 роцi Товариство не 

випускало акцiй,   та iнших цiнних паперiв, не здiйснювало їх публiчної пропозицiї, не проходило процедуру лiстингу, та включалось до 

Бiржового реєстру жодної з фондових бiрж.   

 



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 

10.01.2006 Нацiональна Комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000177646 Нацiональна Комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Рiшенням  НКЦПФР вiд 12.11.2013 

№2602 зупинено внесення змiн до 

системи депозитарного облiку щодо 

цiнних паперiв товариства, у тому 

числi щодо проведення операцiй 

пов'язаних з дематерiалiзацiєю на 

строк до усунення порушення на 

ринку цiнних паперiв  - розбiжностей 

в системi депозитарного облiку щодо 

iменних цiнних паперiв товариства, а 

саме кiлькiсть знерухомлених цiнних 

паперiв товариства, що 

облiковуються на рахунках у цiнних 

паперах власникiв у депозитарних 

установах, перевищує кiлькiсть 

цiнних паперiв у випуску згiдно зi 

свiдоцтвом про реєстрацiю випуску 

цiнних паперiв товариства. Заборона 

ПАТ"Нацiональний депозитарiй 

України" та депозитарним установам, 

що здiйснюють облiк прав власностi  

на цiннi папери емiтента у 

депозитарнiй системi України, 

здiйснювати облiковi операцiї щодо 

внесення змiн до системи 

депозитарного облiку щодо цiнних 

паперiв ПрАТ "АЗОТ" до зняття 

обмежень щодо внесення змiн до 

системи депозитарного облiку.  

До усунення 

порушень, що стали 

пiдставою обмеження 

 

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 

01.01.2006 01/1/06 UA4000177646 124 292 917 1 056 489 794,5 124 292 917 124 292 917 0 

Опис: 

Вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 12.11.2013, №2602 зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв Товариства , у тому числi щодо 

проведення операцiй пов'язаних з дематерiалiзацiєю на строк до усунення порушення на ринку цiнних паперiв  - розбiжностей в системi депозитарного облiку щодо 

iменних цiнних паперiв товариства, а саме кiлькiсть знерухомлених цiнних паперiв товариства, що облiковуються на рахунках у цiнних паперах  власникiв у депозитарних 

установах, перевищує кiлькiсть цiнних паперiв у випуску згiдно зi свiдоцтвом про реєстрацiю випуску цiнних паперiв Товариства. Заборона ПАТ"Нацiональний депозитарiй 

України" та депозитарним установам, що здiйснюють облiк прав власностi  на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, здiйснювати облiковi операцiї щодо 

внесення змiн до системи депозитарного облiку щодо цiнних паперiв ПрАТ "АЗОТ" до зняття обмежень щодо внесення змiн до системи депозитарного облiку.  

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 945 021 996 230 0 0 945 021 996 230 

  будівлі та споруди 349 775 416 867 0 0 349 775 416 867 

  машини та обладнання 469 302 454 105 0 0 469 302 454 105 

  транспортні засоби 7 577 7 186 0 0 7 577 7 186 

  земельні ділянки 111 397 111 397 0 0 111 397 111 397 

  інші 6 970 6 675 0 0 6 970 6 675 

2. Невиробничого 

призначення: 
39 208 36 949 0 0 39 208 36 949 

  будівлі та споруди 26 959 26 256 0 0 26 959 26 256 

  машини та обладнання 743 410 0 0 743 410 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 4 276 0 0 0 4 276 

  інші 11 506 6 007 0 0 11 506 6 007 

Усього 984 229 
1 033 17

9 
0 0 984 229 

1 033 17

9 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 становить 7`784`252 

тис.грн. Сума зносу на кiнець року склала 6`507`998 тис. грн. Ступiнь 

зносу на кiнець року склав 86,72%. 

На дату складання звiту: основнi засоби  у сумi 605`323 тисячi гривень 

були наданi в заставу як забезпечення позикових коштiв; основнi 

засоби загальною вартiстю 54 042 тисячi гривень тимчасово не 

використовують. 

Строк експлуатацiї пiдприємством встановлений в таких межах, рокiв: 

будiвлi та споруди - вiд 20 до 50 рокiв;  машини та обладнання - вiд 4 

до 20 рокiв; транспортнi засоби - вiд 6 до 20 рокiв; офiснi меблi та 

обладнання вiд 2 до 10 рокiв. Ступiнь використання виробничих 

потужностей в 2020 роцi склав: по виробництву амiаку - 84,0%; по 

виробництву карбамiду - 119,3%; по виробництву амiачної селiтри - 

73,9%.  На балансi ПАТ "АЗОТ" є основнi засоби, що перебувають у 

державнiй власностi, якi на час приватизацiї Товариства не пiдлягали 

приватизацiї та не ввiйшли до Статутного капiталу Товариства, а саме: 

очиснi споруди промислових стiчних вод, об'єкти цивiльної оборони та 

пожежної безпеки. Загальна залишкова  вартiсть основних засобiв, що 

є власнiстю держави складає  близько 14`671 тис.грн.  Iнших 

обмежень у використаннi основних засобiв немає. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-15 451 074 -12 671 879 

Статутний капітал (тис.грн) 1 056 490 1 056 490 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 056 490 1 056 490 



Опис Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю 

активiв та вартiстю зобов'язань. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснюється для порiвняння вартостi 

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

"Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до 

Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 17.11.04р. №485.  

 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.20 року складала вiд'ємне значення - 

15`451`074 тис.грн., тобто не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 822 868 X X 

у тому числі:  

ПАТ "Сбербанк" 18.11.2010 1 822 868 4 27.12.2025 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 137 753 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 12 546 671 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 21 824 693 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 36 331 985 X X 

Опис Опис "Позиковi кошти" наведено в Примiтках до 

консолiдованої фiнансової звiтностi - 31.12.2020 

 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Амiак 

(послуги з 

переробки) 

905741,00 1088493,12 32,7 0 0 0 

2 Карбамiд 

(послуги з 

переробки) 

575240,29 1031264,41 31 0 0 0 

3 Амiачна 

селiтра 

(послуги з 

переробки) 

513262,70 471087,52 14,1 0 0 0 

4 КАС (послуги 

з переробки) 

645150,24 609108,74 18,3 0 0 0 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 17,82 

2 Витрати на оплату працi та 

вiдрахування на соцiальнi заходи 

14,42 

3 Амортизацiя 2,3 

4 Iншi операцiйнi втирати 65,45 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м. Київ, вул.Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

б/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

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

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис ПАТ "НДУ" здiйснює свою дiяльнiсть 

на пiдставi Правил Центрального 

Депозитарiю цiнних паперiв, 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

вiд 01.10.2013 за №2092. Укладено 

договiр про обслуговування випуску 

цiнних паперiв. 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 

"Клiринговий дiм" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21665382 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м. Київ, вул. Борисоглiбська, 5, лiтера 

А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 АЕ, №263457 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 593-10-36 

Факс (044) 593-10-36 



Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах. Укладено договiр про 

обслуговування  операцiй емiтента при 

дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв 

№ Е-41 вiд 15.09.2011 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "АСК 

"IНГО УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 16285602 

Місцезнаходження 01054, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 546583; АВ546582; 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.07.2010 

Міжміський код та телефон (044)490-27-44 

Факс (044) 490-27-44 (вн. № 1134) 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Обов'язкове страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами, аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного i санiтарного - 

епiдемiологiчного характеру.  

Обов'язкове страхування  

вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв пiд час 

перевезення небезпечних вантажiв. 

Обов'язкове особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої та мiсцевої 

пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(команд). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАСК "ОРАНТА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00034186 

Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., 

Приднiпровський р-н, м.Черкаси, 

вул.Припортова, 334 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ, №287646 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя, що здiйснює 

регулювання ринкiв фiнансових послуг 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2015 

Міжміський код та телефон (0472)454 096 

Факс д/в 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Обов'язкове страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв (крiм залiзничних) 

Обов'язкове особисте страхування 

водiїв вiд нещасних випадкiв на 

транспортi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20782312 

Місцезнаходження 18002, Україна, Черкаська обл., д/в р-н, 

м.Черкаси, бульвар Шевченка,334 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ, № 500105 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2009 

Міжміський код та телефон +35(0472)313920 

Факс +38(0472)31-39-20 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Добровiльне страхування наземних 

транспортних засобiв (КАСКО) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36980202 

Місцезнаходження 03143, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м.Київ, вул.Метрологiчна,14Б, оф. 405 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 3627973 

Факс (044) 3627973 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис ПрАТ "АЗОТ" укладено з ТОВ 

"УПР-ФIНАНС" договiр про надання 

депозитарних послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПЕРША" 



Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31681672 

Місцезнаходження 18005, Україна, Черкаська обл., д/в р-н, 

м.Черкаси, вул. Пастерiвська, буд.24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ, №198818, АЕ19880 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя, що здiйснює 

регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.05.2009 

Міжміський код та телефон (0472)312398 

Факс (0472)312-398 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Договiр обов'язкового страхування 

медичних працiвникiв та iнших осiб на 

випадок iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при виконаннi 

ними службових обов'язкiв, а також на 

випадок настання у зв'язку з цим 

iнвалiдностi або смертi вiд 

захворювань, зумовлених розвитком - 

ВIЛ - iнфекцiї. 

Добровiльне страхування вантажiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ДИСКОНТ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32118657 

Місцезнаходження 18001, Україна, Черкаська обл., д/в р-н, 

м.Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№309/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2019 

Міжміський код та телефон (044) 4437652 

Факс (044) 4437652 

Вид діяльності Послуги з оцiнки майна 

Опис Договiр на проведення оцiнки майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОВАРНА 

БIРЖА "УНIВЕРСАЛЬНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33209779 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., д/в р-н, 

м.Черксаси, вул.Смiлянська,23, оф.37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

887/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.11.2019 

Міжміський код та телефон 0675676140 



Факс д/в 

Вид діяльності Послуги з оцiнки майна 

Опис Договiр на проведення оцiнки майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 

"БIЗНЕС ГАРАНТ" 

Організаційно-правова форма Командитне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36150262 

Місцезнаходження 21036, Україна, Вінницька обл., д/в р-н, 

м.Вiнниця, вул.Писарєва, буд.4, кв.26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (0432)560263 

Факс (0432)560263 

Вид діяльності Надання фiнансових послуг 

Опис Договiр про надання фiнансових 

гарантiй 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 

Голосiївський р-н, м.Київ, 

вул.Антоновича, буд.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 2875670 

Факс - 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис надання iнформацiйних послуг щодо 

подання звiтностi до НКЦПФР 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

"ДIВАЙС-ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33498239 

Місцезнаходження 01103, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м.Київ, вул.Бойчука, буд.3, офiс 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 3616 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)5072554 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Укладено договiр про надання 

аудиторських послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛ СI ЕФ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38602864 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., д/в р-н, 

м.Київ, вул.Володимирiвська, буд.47, 

оф.6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/в 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)4558887 

Факс (044)4558887 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Договiр про надання юридичних послуг 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 00203826 

Територія Черкаська область, Приднiпровський р-н за КОАТУУ 7110136400 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Середня кількість працівників: 3154 

Адреса, телефон: 18028 Черкаси, Героїв Холодного Яру, 72, (0472)-39-61-55 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 34 149 30 850 

    первісна вартість 1001 55 583 55 583 

    накопичена амортизація 1002 ( 21 434 ) ( 24 733 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 672 899 656 273 

Основні засоби 1010 984 229 1 033 179 

    первісна вартість 1011 7 613 814 7 784 252 

    знос 1012 ( 6 629 585 ) ( 6 751 073 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 4 726 

    первісна вартість 1016 0 9 296 

    знос 1017 ( 0 ) ( 4 570 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 53 881 53 881 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 35 35 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 1 745 193 1 778 944 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 642 835 587 832 

Виробничі запаси 1101 547 181 495 132 

Незавершене виробництво 1102 71 728 75 032 

Готова продукція 1103 11 781 10 463 

Товари 1104 12 145 7 205 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 5 720 148 7 146 713 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 999 440 2 865 822 

    з бюджетом 1135 246 855 233 332 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 045 164 6 347 010 

Поточні фінансові інвестиції 1160 157 343 157 308 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5 870 212 

Готівка 1166 5 2 

Рахунки в банках 1167 5 865 210 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 763 688 1 763 738 

Усього за розділом II 1195 15 581 343 19 101 967 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 17 326 536 20 880 911 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 056 490 1 056 490 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 161 656 1 161 656 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13 694 335 -16 473 530 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 1 195 690 ) ( 1 195 690 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -12 671 879 -15 451 074 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 446 431 442 370 

Довгострокові кредити банків 1510 0 988 197 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 35 928 35 413 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 482 359 1 465 980 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 1 771 858 495 376 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 12 174 203 14 520 906 

    товари, роботи, послуги 1615 4 795 954 4 859 120 

    розрахунками з бюджетом 1620 158 886 137 753 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 141 027 116 068 

    одержаними авансами 1635 497 021 496 826 

    розрахунками з учасниками 1640 9 150 9 150 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 129 396 106 621 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 9 838 561 14 124 185 

Усього за розділом IІІ 1695 29 516 056 34 866 005 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 17 326 536 20 880 911 

Примітки: До складу "нематерiальних активiв" стр.1000 включенi активи з права користуватися об'єктом 

оренди станом на 31.12.2019 - 33894 тис.грн; на 31.12.2020 - 30702 тис. грн.; стр. 1001 "первiсна вартiсть" 

включає первiсну вартiсть активiв з права користування об'єктом оренди станом на 31.12.2019 - 40278 

тис.грн.; на 31.12.2020 - 40278 тис.грн.; стр. 1002 "накопичена амортизацiя"  включає знос активiв з 

права користування об'єктом оренди , який станом на 31.12.2019 складає 6384 тис.грн; на 31.12.2020 - 

9576 тис.грн.  

 

Керівник    Скляров Вiталiй Леонiдович 

 



Головний бухгалтер   Катькало Вiктор Павлович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"АЗОТ" 
за ЄДРПОУ 00203826 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 3 388 857 4 348 413 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 856 706 ) ( 3 503 647 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 532 151 844 766 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 15 123 2 353 982 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 284 521 ) ( 362 910 ) 

Витрати на збут 2150 ( 98 295 ) ( 102 604 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 437 903 ) ( 773 678 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 1 959 556 

    збиток 2195 ( 2 273 445 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 753 338 561 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 526 816 ) ( 136 078 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 2 162 039 

    збиток 2295 ( 2 798 508 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -78 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 2 161 961 

    збиток 2355 ( 2 798 508 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 19 313 -40 120 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 19 313 -40 120 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 19 313 -40 120 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 779 195 2 121 841 

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

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 011 926 1 650 018 

Витрати на оплату праці 2505 818 684 839 318 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 130 783 126 945 

Інші операційні витрати 2520 3 716 032 2 126 558 

Разом 2550 5 677 425 4 742 839 

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 99 310 040 99 310 040 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 99 310 040 99 310 040 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 27,980000 21,360000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 27,980000 21,360000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Скляров Вiталiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Катькало Вiктор Павлович 



КОДИ 

Дата 15.01.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 00203826 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 2 798 508 2 162 039 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 130 783 Х 126 945 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 7 523 42 022 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 2 326 984 0 0 2 005 994 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 0 310 724 0 32 427 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 3 373 738 0 6 352 303 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 4 369 712 0 6 075 828 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 336 986 0 16 110 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 336 986 0 16 110 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 149 758 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 3 Х 28 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 334 718 X 152 193 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 6 099 X 7 229 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 340 814 0 9 636 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 1 830 X 1 590 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 1 830 0 1 590 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 5 658 4 884 0 

Залишок коштів на початок року  3405 5 870 Х 986 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 212 0 5 870 0 

 

Керівник    Скляров Вiталiй Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Катькало Вiктор Павлович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство за ЄДРПОУ 00203826 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 
4000 1 056 49

0 

0 1 161 65

6 

0 -13 694 

335 

0 -1 195 6

90 

-12 671 8

79 

0 -12 671 8

79 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 1 056 49

0 

0 1 161 65

6 

0 -13 694 

335 

0 -1 195 6

90 

-12 671 8

79 

0 -12 671 8

79 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 798 5

08 

0 0 -2 798 50

8 

0 -2 798 50

8 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 19 313 0 0 19 313 0 19 313 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   
4295 0 0 0 0 -2 779 1

95 

0 0 -2 779 19

5 

0 -2 779 19

5 

Залишок на кінець року  
4300 1 056 49

0 

0 1 161 65

6 

0 -16 473 

530 

0 -1 195 6

90 

-15 451 0

74 

0 -15 451 0

74 

 

Керівник    Скляров Вiталiй Леонiдович 

 



Головний бухгалтер   Катькало Вiктор Павлович 





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) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

"ДIВАЙС-ГРУП" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1 - аудитори 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33498239 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01103, мiсто Київ, вулиця Бойчука, 

будинок 3, офiс18 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3616 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 360/4, дата: 31.05.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 15/03/01-2021, дата: 

15.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 16.03.2021, дата 

закінчення: 28.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 30.06.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

235 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Керiвництву та власникам  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЗОТ" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 

Думка iз застереженням 

Ми, незалежнi аудитори ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП", провели 

аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АЗОТ" (далi - Компанiя) та його дочiрнiх пiдприємств (далi разом - Група), що складається з 



консолiдованого балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), консолiдованого 

звiту про власний капiтал та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв (за непрямим 

методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до консолiдованої фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням", консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в 

усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2020 року та її 

консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням  

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  

Ми провели оцiнку даних, якi були використанi Групою в зв'язку iз застосуванням МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти" в моделi очiкуваних кредитних збиткiв для визначення резерву 

знецiнення, зокрема, аналiз вхiдних даних та припущень, використаних для визначення норм 

очiкуваних кредитних збиткiв; аналiз даних про погашення торгiвельної дебiторської 

заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та дебiторської заборгованостi по 

розрахункам з бюджетом до i пiсля звiтної дати; аналiз даних з вiкової структури дебiторської 

заборгованостi i застосовних норм резервування пiд очiкуванi кредитнi збитки; провели оцiнку 

достатностi створеного резерву та адекватностi i точностi розкриттiв у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. За нашими оцiнками визнанi кредитнi збитки стосовно торгiвельної 

дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та дебiторської заборгованостi 

по розрахункам з бюджетом станом на 31 грудня 2020 року заниженi на 6 744 835 тисяч 

гривень (на 31 грудня 2019 року: 5 020 926 тисяч гривень). Як результат, вартiсть дебiторської 

заборгованостi на 31 грудня 2020 року завищена на 6 744 835 тисяч гривень, а фiнансовий 

результат за 2020 рiк завищений на 1 723 909 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року вартiсть 

дебiторської заборгованостi завищена на 5 020 926 тисяч гривень, а фiнансовий результат за 

2019 рiк завищений на 2 457 311 тисяч гривень).  

Знецiнення авансiв виданих та iнших оборотних активiв 

Як зазначено у Примiтцi 12 "Дебiторська заборгованiсть" та Примiтцi 14 "Iншi оборотнi 

активи" до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2020 року 

дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами та iншi оборотнi активи 

включають заборгованiсть постачальникiв та покупцiв у сумi 4 194 037 тисяч гривень (на 31 

грудня 2019 року: 3 327 605 тисяч гривень). Управлiнський персонал Групи не надав нам усiєї 

обгрунтованої та пiдтверджуваної iнформацiї, включаючи прогнозну iнформацiю, необхiдної 

для оцiнки здатностi постачальникiв та покупцiв виконувати свої зобов'язання. Отже, ми не 

змогли визначити чи є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.  

Знецiнення фiнансових iнвестицiй 

Як зазначено в Примiтцi 10 "Фiнансовi iнвестицiї" та Примiтцi 14 "Iншi оборотнi активи" до 

цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група облiковує фiнансовi iнвестицiї, якi 

представленi iнвестицiйними сертифiкатами. Згiдно вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

фiнансовi iнвестицiї мають оцiнюватись за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. 

Шляхом виконання альтернативних процедур ми не змогли отримати прийнятнi та належнi 

докази того, що балансова вартiсть придбаних iнвестицiйних сертифiкатiв закритого 

недиверсифiкованого пайового iнвестицiйного фонду та пайового закритого 

недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду станом на 31 грудня 2020 року в сумi 

489 404 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 489 404 тисяч гривень) є спiвставною з їх 

справедливою (ринковою) вартiстю. Оскiльки судження керiвництва Групи при оцiнцi 



фiнансових iнвестицiй грунтується на прогнозному характерi економiчної сутностi даних 

активiв, якi не мають стабiльно-дiючого органiзованого ринку, не мають чiтко виражених 

фiзико-технiчних характеристик, стабiльної позитивної практики прибутковостi та чiткої 

методики оцiнки i перспектив розвитку, тому ми не мали можливостi визначити достовiрно 

суму необхiдних коригувань вартостi цих iнвестицiйних сертифiкатiв. Ми вважаємо, що у разi 

знецiнення цих фiнансових iнвестицiй, це може суттєво вплинути на фiнансовий результат 

дiяльностi Групи у перiодi такого знецiнення та збiльшити збитки Групи. 

Як зазначено в Примiтцi 10 "Фiнансовi iнвестицiї" до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi 

Група облiковує фiнансовi iнвестицiї, якi представленi банкiвськими депозитами. Iснують 

ознаки того, що станом на 31 грудня 2020 року сума очiкуваного вiдшкодування цих активiв 

може бути нижчою за їх балансову вартiсть в сумi 154 750 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 

року: 154 750 тисяч гривень). При наявностi таких ознак МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв" вимагає вiд управлiнського персоналу проведення належної оцiнки суми очiкуваного 

вiдшкодування. Така оцiнка не проводилась. Вплив такого вiдхилення вiд Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi на консолiдовану фiнансову звiтнiсть не був визначений. Наша 

думка щодо вартостi банкiвських депозитiв на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року 

модифiкована вiдповiдним чином.      

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню 

до Групи згiдно з прийнятим Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (РМСЕБ) 

Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти 

незалежностi) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

 

Суттєва невизначенiсть, пов'язана з подальшою безперервною дiяльнiстю  

Ми звертаємо увагу на Примiтку 3 "Основнi принципи облiкової полiтики" в консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi, в якiй описано, що станом на 31 грудня 2020 року поточнi зобов'язання 

Групи перевищили її поточнi активи на 15 764 038 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 13 

934 713 тисяч гривень). Непокритий збиток станом на 31 грудня 2020 року складає 16 473 530 

тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року: 13 694 335 тисяч гривень). Група наразi має 

недостатньо лiквiдних коштiв для сплати своїх поточних зобов'язань через тимчасову 

неспроможнiсть використати природний газ або отримати грошовi кошти за природний газ, 

закачаний до нацiональної газотранспортної системи України у 2013-2014 роках, 

неможливiсть стягнути дебiторську заборгованiсть за продукцiю, реалiзовану у груднi 2016 

року, та неспроможнiсть отримати сировину та природний газ, за якi було здiйснено 

передоплату в 2015-2017 роках.  

Як зазначено у Примiтцi 27 "Подiї пiсля звiтної дати" до консолiдованої фiнансової звiтностi, 

в березнi 2021 року ПАТ "Черкасиобленерго" звернулося до Господарського суду Черкаської 

областi iз заявою про порушення провадження у справi про банкрутство ПрАТ "АЗОТ" через 

невиплату боргу в сумi 1,86 млрд грн. Однак, Ухвалою Господарського суду Черкаської 

областi вiд 15.03.2021 року заяву ПАТ "Черкасиобленерго" про вiдкриття провадження у 

справi про банкрутство ПрАТ "АЗОТ" залишено без руху. Ранiше мiж ПАТ 

"Черкасиобленерго" та ПрАТ "АЗОТ" були укладенi низки мирових угод щодо схем 

реструктуризацiї та погашення заборгованостi. Дiя цих мирових угод було зупинена з 

iнiцiативи Фонду держмайна. На сьогоднiшнiй день досягнутi новi домовленостi з ПАТ 

"Черкасиобленерго" та направлено на погодження у Фонд державного майна України по 

укладенню Мирових угод з розстроченням погашення кредиторської заборгованостi Групи за 



електроенергiю в сумi 1 703 563 тисяч гривень на 5 рокiв. Планом фiнансування починаючи з 

липня 2021 року, передбачається перший платiж на погашення боргу в сумi 20 000 тисяч 

гривень.  

Цi обставини разом з iншими питаннями, наведеними у Примiтцi 3 "Основнi принципи 

облiкової полiтики", Примiтцi 18 "Iншi поточнi зобов'язання", Примiтцi 24 "Умовнi та iншi 

зобов'язання" та Примiтцi 27 "Подiї пiсля звiтної дати" свiдчать про наявнiсть суттєвої 

невизначеностi, яка може викликати значнi сумнiви у спроможностi Групи продовжувати 

безперервну дiяльнiсть. Ми не вносимо застережень до нашої думки iз застереженнями щодо 

цих питань.   

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому 

та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 

питань. 

Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, 

що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому 

звiтi. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як 

вiдповiдне питання розглядалось пiд час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi. 

Ключовi питання аудиту Як ключове питання було розглянуто пiд час аудиту 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Група має суттєвий обсяг операцiй iз пов'язаними сторонами та значна частина доходiв та 

закупок генеруються з операцiй з пов'язаними сторонами. Тому ми вважаємо, що операцiї з 

пов'язаними сторонами є одним з найсуттєвiших питань нашого аудиту. 

Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами представлено в Примiтцi 6 

"Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами" до консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 Ми отримали розумiння полiтик та процедур Групи щодо вiдображення операцiй з 

пов'язаними сторонами. 

Ми проаналiзували умови договорiв продажiв пов'язаним сторонам та закупiвель у пов'язаних 

сторiн. 

Ми розглянули залишки рахункiв з пов'язаними сторонами та оцiнили структуру дебiторської 

та кредиторської заборгованостей за строками виникнення та грошовими надходженнями та 

оплатами, здiйсненими пiсля звiтного перiоду. 

Ми проаналiзували розкриття операцiй з пов'язаними сторонами, якi наведенi у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що подається разом 

з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та звiтом незалежного аудитора.  

Iнша iнформацiя складається з наступних звiтiв: 

" Консолiдованого звiту про управлiння за 2020 рiк; 

" Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк. 

Наша думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу 

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з аудитом цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з такою iншою iнформацiєю, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими 



знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Консолiдований звiт про управлiння за 2020 рiк 

Група пiдготувала Консолiдований звiт про управлiння за 2020 рiк. За виключенням впливу 

питань, описаних у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" ми не виявили суттєву 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або того, чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що 

мiстить суттєве викривлення.  

Ми не виявили фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту незалежного аудитора. 

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк 

Група планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2020 

рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання та 

ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що 

в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про цей питання додатково тих осiб, кому 

надiлено найвищими повноваженнями. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал 

визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, 

що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервностi 

дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати 

Групу чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Групи. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть 

в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 



заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Групи  продовжувати 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї 

або умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

Ця iнформацiя надана на виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" про надання додаткової iнформацiї за 

результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес. 

У вiдповiдностi до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" ми наводимо в нашому звiтi незалежного аудитора наступну 

iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту: 

Призначення i тривалiсть аудиторського завдання 

Нас було призначено "26" лютого 2021 року рiшенням Наглядової ради № 26/02/21 для 

виконання обов'язкового аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року. Ми виконували завдання з аудиту без перерв починаючи з 

аудиту фiнансового року, що закiнчився 31 грудня 2019 роки, тобто два роки поспiль. 

 

Надання неаудиторських послуг та незалежнiсть 

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi, 



викладена в цьому звiтi незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звiтом для 

Аудиторського комiтету, який складався вiдповiдно до вимог статтi 35 Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi аудиторську дiяльнiсть". 

Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними по вiдношенню до Групи 

при проведеннi нашого аудиту. Крiм того, ми не надавали Групi iншi послуги, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту. 

Узгодженiсть з додатковим звiтом для Аудиторського комiтету 

Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi, 

викладена в цьому звiтi незалежного аудитора, узгоджується з Додатковим звiтом для 

Аудиторського комiтету, який ми адресували тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.  

Дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики 

Аудиторськi оцiнки 

Твердження про iдентифiкацiю та оцiнку нами ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Опис та оцiнка ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi 

Пiд час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту консолiдованої фiнансової 

звiтностi Групи супроводжується високим аудиторським ризиком, складовим якого є: 

бiзнес-ризик Групи та притаманний йому облiковий ризик.  

За нашими аудиторськими оцiнками бiзнес-ризик полягав у: фiнансових ризиках, притаманних 

дiяльностi Групи; операцiйних ризика; ринкових ризиках та економiчної та полiтичної 

невизначеностi, результат якої залежить вiд подiй, якi не є пiд контролем Групи. Опис 

бiзнес-ризику клiєнта наведений у Примiтцi 2 "Умови, в яких працює Група" до 

консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Облiковий ризик пiд час аудиту нами iдентифiкувався як пiдвищений у питаннях, якi описанi 

у роздiлi "Ключовi питання аудиту" нашого Звiту незалежного аудитора. 

Опис заходiв, вжитих для врегулювання iдентифiкованих ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi 

На пiдставi iдентифiкованих та оцiнених нами ризикiв суттєвого викривлення консолiдованої 

фiнансової звiтностi ми провели наступнi аудиторськi процедури: 

- пiдвищили рiвень професiйного скептицизму, зокрема, уважнiсть до документацiї та 

необхiднiсть у пiдтвердженнi пояснень та заяв управлiнського персоналу; 

- призначили вiдповiдно до обставин групу iз виконання завдання, в тому числi було 

призначено контролера якостi виконання завдання; 

- виконали аналiтичнi процедур для виявлення будь-яких незвичайних або несподiваних 

взаємозв'язкiв, якi можуть вказувати на ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства, та 

там, де це потрiбно, збiльшили обсяг вибiрки; 

- дослiдили, чи були наявнi iстотнi i/чи незвичнi операцiї, що вiдбулися близько перед 

закiнчення року та на початку наступного року; 

- оцiнили прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованостi облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, зроблених 

управлiнським персоналом; 

- здiйснили оцiнку загального подання, структури та змiсту консолiдованої фiнансової 

звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також того, чи показує консолiдована фiнансова 

звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

їх вiдображення; 

- проаналiзували прийнятнiсть використаних управлiнським персоналом припущень про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку на основi отриманих 

аудиторських доказiв. Перiод оцiнки безперервної дiяльностi охоплював перiод не менше 

дванадцяти мiсяцiв вiд дати затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi; 



- проаналiзували iнформацiю про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiї або 

умов, якi поставили б пiд значний сумнiв продовжувати безперервну дiяльнiсть. 

Основнi застереження щодо суттєвого викривлення iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi 

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства.  

При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень, 

зокрема пов'язаних iз шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних 

актiв, нашi процедури, серед iншого, включали наступне: 

Запити управлiнському персоналу та тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

включаючи отримання та перегляд пiдтверджувальної документацiї стосовно полiтики та 

процедур Групи щодо: 

- iдентифiкацiї, оцiнювання та дотримання вимог законодавчих та нормативних актiв, а 

також наявнiсть вiдомостей про будь-якi випадки їх порушення; 

- виявлення та реагування на ризики шахрайства та наявнiсть вiдомостей про будь-яке 

фактичне, пiдозрюване або передбачуване шахрайство; 

- внутрiшнi контролi, запровадженi для зменшення ризикiв, пов'язаних з шахрайством 

або недотриманням вимог законодавства та нормативних актiв. 

Обговорення з членами команди iз завдання з аудиту та залученими внутрiшнiми фахiвцями з 

оподаткування того, за яких обставин та на якому етапi консолiдована фiнансова звiтнiсть 

Групи може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, включаючи 

спосiб вчинення шахрайства. В рамках такого обговорення ми iдентифiкували потенцiал для 

шахрайства у таких сферах: визнання виручки вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг, 

нехтування управлiнським персоналом заходiв контролю. 

Отримання розумiння законодавчих i нормативних актiв, якi застосовуються до Групи, та 

складають нормативно-правову основу його дiяльностi. При цьому ми придiляли особливу 

увагу тим законам i нормативним актам, якi безпосередньо впливали на консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть або якi мали фундаментальний вплив на дiяльнiсть Групи.  

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Опис обсягу аудиту викладений у параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

консолiдованої фiнансової звiтностi" цього Звiту незалежного аудитора. 

Через властивi для аудиту обмеження разом iз властивими обмеженнями системи 

внутрiшнього контролю iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення можна не 

виявити, навiть коли аудит належно спланований i виконаний вiдповiдно до вимог МСА. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДIВАЙС-ГРУП".  

Включена до роздiлiв суб'єктiв аудиторської  дiяльностi та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi та пiдприємств, що 

становлять суспiльний iнтерес за номером 3616.  

Мiсцезнаходження та юридична адреса: мiсто Київ, вулиця Бойчука, будинок 3, офiс 18, тел. 

+380(44) 507 25 54. 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Михайлова Олена (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

101854) 

 

_________________________ 

 

Дата складання Звiту незалежного аудитора 30 червня 2021 року. 

Україна, мiсто Київ, вулиця Бойчука, 3, офiс 18 



 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Я, Голова Правлiння Товариства Скляров Вiталiй Леонiдович,  пiдтверджую, що, рiчна 

iнформацiя мiстити офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують 

рiчну iнформацiю емiтента, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках 

консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 

емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої 

звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

03.04.2020 03.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.04.0202 03.04.2020 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

28.09.2020 28.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

12.03.2020 13.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


