
Титульний аркуш 

 
21.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 21-01 
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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). 

 

Генеральний директор    Шпiлєнко М.М. 
(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 

"УКРАГРОХIМХОЛДИНГ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32735896 

4. Місцезнаходження: 01054, Україна, Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, вул. В'ячеслава 

Липинського, буд.12 лiтера "Б" 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0442464206, 0442464206 

6. Адреса електронної пошти: lix@enimp.kiev.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 06.04.2021, Протокол №3 

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 

https://ukragrokhimholding.com/ 21.04.2021 

(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  

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 X 

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  

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  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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)  



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: 

2, 4, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - не включено до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

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

включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не користувався послугами 

рейтингових агентств i рейтингова оцiнка не проводилась; 6  - не включено до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки у емiтента немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв; 7 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод емiтент не 

мав судових справ; 8 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки до емiтента не було 

застосовано штрафних санкцiй протягом 2020 року; 13 - не включено до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки протягом 2020 року не вiдбувалась змiна акцiонерiв; 17.2 - не включено 

до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав облiгацiй; 17.3 -  не включено до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй; 17.4 

- не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери; 

17.5 - не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових  

цiнних паперiв; 17.6 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом 2020 року 

емiтент не здiйснював придбання власних акцiй; 18 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не здiйснював  емiсiї цiльових облiгацiй;  19 - не включено до складу рiчної 



iнформацiї, оскiльки у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) 

емiтента; 20  - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у власностi працiвникiв 

емiтента вiдсутнi акцiї емiтента у розмiрi понад 0,1.вiдсотка розмiру статутного капiталу 

емiтента; 22 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки голосуючих акцiй та 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також  голосуючих акцiй, права голосу 

за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не має. Протягом 2020 

року не було фактiв обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах, в 

тому числi позбавлення права голосу акцiонера; 23 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки дивiденди протягом 2020 року не виплачувалися; 24.4 - 24.5 - iнформацiя щодо 

обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та їх собiвартостi не наводиться, 

так як виручка за 2020 рiк менше 5 млн.грн; 33 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки за iнформацiєю, якою володiє емiтент, корпоративних договорiв, укладених 

акцiонерами (учасниками) емiтента - немає; 34 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом немає; 36 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент протягом 2020 року не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй; 37 - не 

включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент iпотечного покриття не здiйснював;  

38 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки вiдсутнє прострочення емiтентом 

строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включеннi до складу iпотечного покриття; 39, 40 - 

не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент протягом 2020 року не здiйснював 

випуск iпотечних сертифiкатiв; 41, 42, 43, 44, 45 - не включено до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.  

 

"В таблицi XIX "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери, що виникала протягом перiоду" вiдсутня вiдомостей щодо дати оприлюднення 

Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку або через особу, яка провадить 

дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку, в 

зв`язку з тим, що особлива iнформацiя за вищезазначений перiод Товариством в 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР - не розмiщувалась, на пiдставi ст. 39 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та п. 3 роздiлу I Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРОХIМХОЛДИНГ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "УКРАГРОХIМХОЛДИНГ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 11.11.2003 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 250000 

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) 

 5 

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

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля 

 20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IДЕЯ БАНК", МФО 336310 

2) IBAN 

 UA593363100000026002376014926 

3) поточний рахунок 

 UA593363100000026002376014926 

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

рахунком у іноземній валюті 

 не має, МФО не має 

5) IBAN 

 д/н 

6) поточний рахунок 

 д/н 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Асоцiацiя "Всеукраїнське об'єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних 

добрив" 

2) Організаційно-правова форма 

 Асоціація 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37727722 

4) Місцезнаходження 

 01034 м. Київ, вул. Чапаєва 12Б 

5) Опис  

 статутний капiтал вiдсутнiй, в тому числi частка в статутному капiталi вiдсутня 

 



 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Закрите акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг" було створено 11.11.2003 року. У 2011 

роцi черговими Загальними зборами акцiонерiв товариство було перейменовано в Приватне 

акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг". Товариство здiйснює такi види дiяльностi (у 

вiдповiдностi до КВЕД - 2010): неспецiалiзована оптова торгiвля; виробництво добрив i азотних 

сполук; дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; оптова торгiвля 

хiмiчними продуктами; купiвля та продаж власного нерухомого майна. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi АТ "Украгрохiмхолдинг" за 2020 рiк вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 

вiдбувалося. Важливi подiї в розвитку товариства за 2020 рiк, в тому числi злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл, не вiдбувалися. Протягом 2020 року товариство не змiнювало 

видiв дiяльностi згiдно з дiючим КВЕД. 

 

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 

Протягом 2020 звiтного року АТ "Украгрохiмхолдинг" мало середньооблiкову чисельнiсть 

штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 5 осiб; позаштатнi особи - вiдсутнi; середня 

чисельнiсть осiб, якi працювали за сумiсництвом - 3 особи. На умовах неповного робочого часу 

(дня, тижня) у 2020 роцi зайнятих не було. Фонд оплати працi у 2020 роцi склав 736.6, що 

порiвняно з 2019 роком менше на 14,5%. Цiлями кадрової полiтики АТ "Украгрохiмхолдинг" є 

пiдвищення ефективностi управлiння персоналом товариства. Мiж адмiнiстрацiєю товариства та 

трудовим колективом укладений колективний договiр. Кадрова програма товариства має такi 

складовi: пiдвищення результативностi роботи; утримання та оптимiзацiя штату та ефективне 

використання можливостей та потенцiалу спiвробiтникiв; створення сучасної системи мотивацiї, 

пiдтримка високого рiвня лояльностi спiвробiтникiв; гнучка корпоративна культура. Протягом 

2020 року штат товариства в цiлому вiдповiдав квалiфiкацiйним вимогам до конкретних посад i 

робочих мiсць. Операцiйнi потреби в спецiалiстах в 2020 роцi були повнiстю забезпеченi i АТ 

"Украгрохiмхолдинг" не створювало додаткових вакантних мiсць протягом звiтного року. 

Прiоритетом кадрової полiтики АТ "Украгрохiмхолдинг" на 2021 рiк є розвиток системи 

управлiння результативнiстю за цiлями, оптимiзацiя бiзнес-процесiв i утримання персоналу в 

умовах дефiциту висококвалiфiкованих профiльних спецiалiстiв на ринку працi України. 

 

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 

АТ "Украгрохiмхолдинг" є членом "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ КОМIТЕТ 

МIЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ" (УНК МТП), код ЄДРПОУ 30019686, 

органiзацiйно-правова форма - АСОЦIАЦIЯ, мiсцезнаходження 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

РЕЙТАРСЬКА, будинок 19-Б. Членськi внески АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi склали 25 

тис.грн. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - постiйна. УНК МТП 

уповноважений Свiтовою органiзацiєю бiзнесу представляти на нацiональнiй територiї сучаснi 

тенденцiї бiзнесу та сприяти розвитку мiжнародного спiвробiтництва. УНК МТП - 

неприбуткова, некомерцiйна органiзацiя. Вiдповiдно до Статуту, зареєстрована як Асоцiацiя 



пiдприємств "Український нацiональний комiтет Мiжнародної Торгової Палати". Головний 

напрямок дiяльностi УНК МТП - мiжнародне спiвробiтництво, створення умов для iнтеграцiї 

українського бiзнесу до мiжнародної бiзнес - спiльноти. Серед напрямкiв дiяльностi УНК МТП: 

розробка глобальних стандартiв ведення бiзнесу: Incoterms, торгове фiнансування, форс-мажор, 

мiжнароднi контракти (їх укладання та типовi форми), мiжнародний арбiтраж; вирiшення 

комерцiйних спорiв Мiжнародним Арбiтражним Судом у Парижi, послуги iз запобiгання i 

протидiї комерцiйним злочинам, проведення дослiджень з мiжнародного бiзнесу, проведення 

тренiнгiв-семiнарiв та конференцiй, якi стосуються усiх сфер дiяльностi, вiдстоювання iнтересiв 

мiжнародного бiзнесу в якостi консультативного органу при ООН, ЄБРР, Свiтовому Банку, СОТ 

та офiцiйного партнеру самiту G20; об'єднання торгово-промислових палат через Свiтову 

Федерацiю Торгових Палат (WCF); сертифiкацiя спецiалiстiв з торгового фiнансування в 

Академiї IСС. 

Також АТ "Украгрохiмхолдинг" є членом ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ГАЛУЗI 

УКРАЇНИ "СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ" (СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ), код ЄДРПОУ 25395809, 

органiзацiйно-правова форма - АСОЦIАЦIЯ, мiсцезнаходження 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 15. Членськi внески АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi 

склали 15 тис.грн. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - постiйна. Союз хiмiкiв 

України є неурядовою органiзацiєю, що представляє хiмiчнi пiдприємства України. Головнi 

завдання Союзу хiмiкiв України: представництво та захист законних iнтересiв членiв Союзу в 

органах законодавчої та виконавчої влади України, в господарських i мiжнародних органiзацiях, 

в судових та iнших українських, зарубiжних або мiжнародних органах; розробка пропозицiй та 

обгрунтування доцiльностi пiдготовки нормативних актiв, що стосуються дiяльностi хiмiчної 

промисловостi України, в т.ч. спрямованих на стабiлiзацiю податкової та митної систем, цiнової 

та соцiальної полiтики держави; подання цих пропозицiй на розгляд вiдповiдних комiсiй 

Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв України; пiдготовка та внесення на розгляд Кабiнету 

Мiнiстрiв України пропозицiй стосовно обсягiв виробництва хiмiчної продукцiї для задоволення 

потреб внутрiшнiх споживачiв i розширення експортних можливостей виробникiв та 

експортерiв продукцiї; координацiя дiй членiв Союзу на зовнiшнiх ринках хiмiчної продукцiї, 

сприяння в отриманнi членами Союзу бiльш повної та детальної iнформацiї про кон'юнктуру та 

специфiку цих ринкiв; проведення маркетингових, iнжинiрингових, екологiчних та iнших 

дослiджень для здiйснення обгрунтованого i всебiчного аналiзу стану зовнiшнiх ринкiв хiмiчної 

продукцiї та прогнозу можливих змiн на цих ринках з метою пiдготовки пропозицiй та 

обгрунтування заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi членiв Союзу; забезпечення членiв Союзу iнформацiєю з технiчних розробок, 

промислових стандартiв i промислової полiтики; сприяння членам Союзу в пошуках 

потенцiйних iнвесторiв або кредиторiв, у т.ч. i зарубiжних, для розробки i втiлення у життя 

наукових та виробничих програм; надання послуг у пiдготовцi технiко-економiчних 

обгрунтувань iнвестицiйних проектiв та кредитоспроможних виробничих програм, пiдготовка 

пропозицiй та обгрунтування доцiльностi залучення у хiмiчну промисловiсть України iноземних 

кредитiв та iнвестицiй, що потребують гарантiй Уряду, представлення цих пропозицiй на 

розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України; визначення прiоритету i органiзацiя проведення 

науково-технiчних робiт в галузi виробництва та застосування нових технологiй, устаткування i 

матерiалiв для бiльш динамiчного розвитку хiмiчної промисловостi України; органiзацiя та 

проведення заходiв, спрямованих на пропаганду i рекламу науково-технiчних досягнень та 

продукцiї пiдприємств - членiв Союзу, пошук для них потенцiйних зарубiжних партнерiв; 

сприяння законним iнтересам членiв Союзу у здiйсненнi iнших видiв дiяльностi, що не 

вступають у суперечнiсть з Установчим договором. 

Також АТ "Украгрохiмхолдинг" є членом ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ 

"УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ I ПIДПРИЄМЦIВ" (УСПП), код ЄДРПОУ 

00036897, органiзацiйно-правова форма - ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ , мiсцезнаходження 

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 34. Членськi внески у 2020 роцi АТ 



"Украгрохiмхолдинг" склали 50 тис.грн. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - 

постiйна. УСПП є всеукраїнською громадською неприбутковою органiзацiєю, утвореною 

вiдповiдно до Закону України "Про об'єднання громадян". Основною метою УСПП є захист та 

представництво законних iнтересiв членiв органiзацiї. УСПП здiйснює дiяльнiсть з цiллю: 

розбудови УСПП як лiдера громадського пiдприємницького руху в Українi; впливу на 

економiчне та соцiальне життя в Українi; усунення перешкод пiдприємницькiй дiяльностi, 

мiнiмiзацiя ризикiв, пов'язаних з пiдприємництвом та забезпечення отримання сталого прибутку; 

формування глибоких та зрозумiлих нормативно-правових засад пiдприємництва на основi 

поваги честi та гiдностi кожного громадянина України з боку держави та її органiв; формування 

позитивного сприйняття пiдприємництва суспiльством; сприяння реалiзацiї державної полiтики 

у сферах податкових та митних вiдносин, аграрних питань та продовольства; фiнансiв та 

юстицiї; екологiї та природних ресурсiв; економiчного розвитку i торгiвлi; енергетики та 

вугiльної промисловостi; iнфраструктури, регiонального розвитку, будiвництва та 

житлово-комунального господарства; регулювання внутрiшнiх та закордонних справ України; 

оборони; соцiальної полiтики, культури, освiти, науки, спорту, охорони здоров'я; сприяння 

запровадженню економiчно обгрунтованих цiн i тарифiв у енергетичнiй, транспортнiй, 

комунальнiй та iнших сферах економiки України; надання допомоги членам УСПП з питань 

якостi та конкурентноздатностi їх продукцiї; пiдвищення рiвня безпеки пiдприємницької 

дiяльностi в Українi; створення iнформацiйних баз та сприяння доступу членiв УСПП до вже 

iснуючих; запобiгання та вирiшення суперечок мiж членами УСПП; сприяння збереженню 

цiлiсностi майна та корпоративних структур членiв УСПП; спiвпраця з мiжнародними 

органiзацiями та iноземними об'єднанням громадян, мета та завдання яких є тотожними метi та 

завданням УСПП; сприяння розвитку пiдприємництва, в тому числi середнього та малого, 

посилення їх конкурентоспроможностi на мiжнародних ринках. 

Також АТ "Украгрохiмхолдинг" є членом АСОЦIАЦIЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" ("ВО 

ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"), код ЄДРПОУ 

37727722, органiзацiйно-правова форма - АСОЦIАЦIЯ, мiсцезнаходження 01034, м.Київ, 

ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 12Б. Членськi внески АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi не 

сплачувалися. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - постiйна. ВО 

ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ є всеукраїнським 

договiрним об'єднанням, яке об'єднує на добровiльних засадах суб'єктiв господарювання 

основним чи одним з основних напрямiв дiяльностi яких є виробництво, реалiзацiя та/або 

споживання складних мiнеральних добрив. ВО ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ 

МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ утворюється лише як договiрне об'єднання, яке не є господарським 

товариством чи пiдприємством, утримується лише за рахунок внескiв членiв i не проводить 

пiдприємницької дiяльностi, а її члени не отримують прямих прибуткiв (дивiдендiв) вiд її 

дiяльностi. Вiдповiдно до Податкового кодексу України ВО ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ 

СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ має статус неприбуткової органiзацiї. Предметом 

дiяльностi ВО ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ є 

представництво i захист прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї у сферi хiмiчної промисловостi та 

сiльському господарствi для розробки та впровадження нових технологiй i найбiльш 

ефективного використання виробничих потужностей, захист внутрiшнього ринку збуту. 

 

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 

АТ "Украгрохiмхолдинг" не проводило у 2020 роцi спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. У зв'язку з цим iнформацiя щодо спiльної дiяльностi (опис 

спiльної дiяльностi, сума вкладiв емiтента, мета вкладiв i отриманий фiнансовий результат за 



2020 рiк з кожного виду спiльної дiяльностi) не надається. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 

емiтента не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

АТ "Украгрохiмхолдинг" здiйснює ведення бухгалтерського облiку за принципами i методами, 

передбаченими Нацiональними положеннями/стандартами бухгалтерського облiку 

(НПБО/П(С)БО). АТ "Украгрохiмхолдинг" застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку 

активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджений 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Податковий облiк здiйснюється 

згiдно з Податковим кодексом України. Облiкова полiтика АТ "Украгрохiмхолдинг" визначена в 

Полiтицi бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, 

розробленiй вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 

(НП(С)БО/П(С)БО) i Методичних рекомендацiй щодо облiкової полiтики пiдприємства, 

затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 червня 2013 року № 635. Товариство 

складає та подає фiнансову звiтнiсть у формi Звiту суб'єкта малого пiдприємництва (вiдповiдно 

до рекомендацiй НПБО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"). З метою визначення 

суттєвостi окремих об'єктiв облiку товариством встановлений наступний порiг суттєвостi: для 

активiв, зобов'язань i власного капiталу - 5% балансу; для доходiв i витрат - 2% чистого 

прибутку (збутку). Порiг суттєвостi при переоцiнцi або зменшення корисностi об'єктiв облiку - 

1% чистого прибутку (збитку), або величина, що дорiвнює 10-ти вiдсотковому вiдхиленню 

залишкової вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi. Порiг суттєвостi для 

визначення оренди фiнансовою, строк оренди приймається за величиною, що становить 75% 

строку корисного використання об'єкту оренди. Облiковою полiтикою визначенi такi критерiї 

визнання елементiв фiнансової звiтностi (активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходу, 

витрат): а) iснує iмовiрнiсть того, що в майбутньому пiдприємство одержить економiчнi вигоди, 

пов'язанi з цим активом; б) вартiсть активу для пiдприємства можна вiрогiдно оцiнити. Всi 

активи, якi перебувають у власностi товариства, вважаються контрольованими i достовiрно 

оцiненими на пiдставi первинної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх 

визнання. Також, вважаються активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй 

дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигiд у разi їх реалiзацiї третiм 

особам. Основною базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено 

окремими НП(С)БО, вважається iсторична собiвартiсть. Активи вiдображаються за сумою 

сплачених грошових коштiв чи їхнiх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, 

виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання. Зобов'язання вiдображаються за сумою 

надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання, або, за деяких iнших обставин (наприклад 

податкiв на прибуток), за сумами грошових коштiв чи їхнiх еквiвалентiв, що, як очiкується, 

будуть сплаченi з метою погашення зобов'язання пiд час звичайної дiяльностi товариства. 

Основнi засоби товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

П(С)БО 7 "Основнi засоби". Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: а) утримують для 

використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду 

iншим особам; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року з 

вартiсною ознакою у розмiрi, що перевищує 20000 грн без ПДВ. Необоротнi активи, вартiсть 

яких є нижчою за встановлену межу - МНМА. Групою основних засобiв вважається сукупнiсть 

однотипних за технiчними характеристиками, призначенням та умовами використання 

необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби класифiкуються за такими групами: земельнi 

дiлянки; капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом; меблi; будiвлi, 



споруди та передавальнi пристрої; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, 

прилади, iнвентар (меблi); тварини; багаторiчнi насадження; iншi основнi засоби. Основнi 

засоби товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, 

що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду пiдприємству 

рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до них рiзних норм i 

методiв амортизацiї), враховуються окремо. Первiсно об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають 

критерiям визнання активу, вiдображаються за їх первiсною вартiстю. Пiсля визнання активом, 

об'єкти основних засобiв облiковуються за їх первiсною вартiстю мiнус накопичена амортизацiя. 

Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв складається з: а) цiни його придбання, включаючи i 

державне мито, реєстрацiйнi збори, суми ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв'язку з 

придбанням (якщо вони не вiдшкодовуються товариству); б) будь-яких витрат, якi 

безпосередньо пов'язаннi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, 

необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом; в) первiсної 

попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй 

вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, 

або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд 

виробництва запасiв протягом цього перiоду; г) фiнансовi витрати не включаються до первiсної 

вартостi основних засобiв, придбаних (створених) повнiстю або частково за рахунок запозичень 

за винятком фiнансових витрат, якi включаються до собiвартостi квалiфiкацiйних активiв 

вiдповiдно до П(С)БО 31 "Фiнансовi витрати". Лiквiдацiйною вартiстю вважається сума коштiв, 

яку товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його 

корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. Лiквiдацiйна вартiсть 

встановлюється на кожний об'єкт основних засобiв при зарахуваннi його на баланс. Строк 

корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається 

комiсiєю з приймання основних засобiв. Цей строк переглядається щорiчно за результатами 

рiчної iнвентаризацiї. Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в 

лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових 

платежiв). Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним 

способом виходячи з строку корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з моменту коли цей об'єкт визнано активом (при зарахуваннi на 

баланс). Амортизацiя активу призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, 

добудови, дообладнання та консервацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на 

суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, що призводить до збiльшення економiчних 

вигiд, первiсно очiкуваний вiд його використання. Полiпшеннями вважаються - модернiзацiя, 

модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо. Витрати, що здiйснюються для 

пiдтримання об'єкта в робочому станi (проведення технiчного огляду, нагляду, обслуговування, 

ремонту тощо), та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигiд вiд його 

використання, включаючи до складу витрат. Витрати на ремонт належать до витрат перiоду, а 

витрати на полiпшення - збiльшують вартiсть основних засобiв. У разi наявностi факторiв 

зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв цi суми включаються до складу витрат звiтного 

перiоду iз збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв. Сума вигiд вiд вiдновлення 

корисностi об'єкта основних засобiв, визнана вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi i 

актив", вiдображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта 

основних засобiв. Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям 

первiсного визнання, облiковуються вiдповiдно до П(С)БО 27 "Необоротнi активи, утримуванi 

для продажу, та припинена дiяльнiсть".  Нематерiальнi активи товариство враховує i вiдображає 

у фiнансовiй звiтностi згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами 

визнаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 

можуть бути iдентифiкованi окремо i використовуються товариством протягом перiоду бiльше 1 

року (або операцiйного циклу). Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими 



групами: авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); лiцензiї; торговi марки, включаючи 

бренди i назви публiкацiй; право користування майном (право на оренду примiщень, право 

користування будiвлею, тощо). Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для 

забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. Нематерiальнi активи 

первiсно оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть 

придбання i витрати пов'язанi пiдготовкою цього активу для використання за призначенням. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за їх собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу 

мiстять: а) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на 

придбання; б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для 

використання за призначенням. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують 

собiвартiсть нематерiального активу, якщо: пов'язанi iз удосконаленням цих нематерiальних 

активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання, якi сприятимуть збiльшенню 

первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд; цi витрати можна достовiрно оцiнити та 

вiднести до вiдповiдного активу. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в 

придатному для використання станi та одержання первiсно визнаного розмiру майбутнiх 

економiчних вигiд вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крiм права постiйного користування 

земельною дiлянкою) здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який 

встановлюється  товариством (у розпорядчому актi) при визнаннi цього об'єкта активом (при 

зарахуваннi на баланс). Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання 

амортизацiї не пiдлягають. До нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного 

використання належать тi, щодо яких пiдприємством не визначено обмеження строку, протягом 

якого очiкується збiльшення грошових коштiв (чи їх еквiвалентiв) вiд використання таких 

нематерiальних активiв. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв 

визначається при їх зарахуваннi на облiк iнвентаризацiйною комiсiєю, виходячи з: очiкуваного 

морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або iнших 

факторiв; строкiв використання подiбних активiв. Строк корисної експлуатацiї нематерiального 

активу, який походить вiд договiрних чи iнших юридичних прав, не повинен перевищувати 

перiод чинностi договiрних або iнших юридичних прав, але може бути коротшим вiд термiну їх 

чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого суб'єкт господарювання очiкує використовувати 

цей актив. Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може 

бути подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi 

перiоди поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення 

суб'єктом господарювання без суттєвих витрат. Перiод i метод амортизацiї нематерiального 

активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядається на кiнець кожного 

фiнансового року. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних 

фондiв може нараховуватися у першому мiсяцi використання в розмiрi 50 вiдсоткiв його 

вартостi, яка амортизується, та решта 50 вiдсоткiв вартостi, у мiсяцi їх вилучення з активiв 

(списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання або в першому мiсяцi 

використання об'єкта 100% вартостi. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв 

здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 8 "Запаси". Запаси - це активи, якi: перебувають у процесi 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; iснують у формi сировини та 

iнших матерiалiв, призначених для споживання у процесi надання послуг, виконання робiт, 

управлiння пiдприємством; утримуються для продажу. Запаси враховуються за однорiдними 

групами. Запаси вiдображаються у бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох 

оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на 

придбання, переробку та iншi витрати, що виникли пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Витрати на придбання: цiна закупки; 

ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству; транспортно-заготiвельнi 



витрати, якi пов'язаннi з придбанням товарiв. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна 

реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi товариства за вирахуванням розрахункових витрат по 

продажу. Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є: пошкодження; часткове 

або повне зношення; зниження цiн. При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх 

здiйснюється за методом (ФIФО). Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що 

переданi в експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного 

кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом 

строку їх фактичного використання. Сума транспортно-заготiвельних витрат враховується в 

бухгалтерському облiку методом прямого облiку - включається до первiсної вартостi придбаних 

запасiв при їх оприбуткуваннi. Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi 

рiзних найменувань запасiв, включаються до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх 

розподiлу пропорцiйно вартостi придбаних запасiв у постачальникiв. Облiк 

транспортно-заготiвельних витрат (далi - ТЗВ) по кожному виду запасiв (або загалом) ведеться 

без використання окремого субрахунку. Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо 

дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", НПБО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО 12 "Фiнансовi 

iнвестицiї" та П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти". Товариство визнає дебiторську 

заборгованiсть активом у балансi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних 

вигiд та може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть подiляється на 

поточну та довгострокову. Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської 

заборгованостi, яка буде погашена протягом 12 мiсяцiв з дати балансу. Довгострокова 

дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, яка 

буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Товариство не здiйснює переказ 

частини довгострокової дебiторської заборгованостi до складу короткострокової, коли за 

умовами договору до погашення частини суми заборгованостi залишається менше 365 днiв. 

Безнадiйною визнається заборгованiсть, щодо якої не iснує вiрогiдностi її погашення. 

Товариство видiляє такi види дебiторської заборгованостi: дебiторська заборгованiсть боржника 

за операцiями з придбання права вимоги (факторинг, вiдступлення права вимоги); дебiторська 

заборгованiсть вiд продажу цiнних паперiв, корпоративних прав; дебiторська заборгованiсть за 

продукцiю, товари, послуги iнша дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська 

заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги визначається активом одночасно з визнанням 

доходу вiд реалiзацiї, товарiв, продукцiї, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. 

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом включається до пiдсумку 

балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Пiдприємство для поточної дебiторської 

заборгованостi не створює величину резерву сумнiвних боргiв. Довгострокова дебiторська 

заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, вiдображається в балансi за їхньою 

теперiшньою вартiстю. Аналiтичний облiк довгострокової дебiторської заборгованостi ведеться 

за кожним дебiтором, групою, за видами заборгованостi, термiнами її виникнення й погашення. 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi i депозитiв до запитання. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), 

що є функцiональною валютою. Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при 

первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку 

України на дату здiйснення операцiї. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно П(С)БО 21 

"Вплив змiн валютних курсiв" всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi 

перераховувати та вiдображати у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. Курсовi 

рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у звiтi про 

фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. Фiнансовi iнвестицiї облiковується 

вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" i 13 "Фiнансовi iнструменти". З метою 

складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються: 



фiнансовi активи; фiнансовi зобов'язання; iнструменти власного капiталу; похiднi фiнансовi 

iнструменти. Фiнансовi iнвестицiї та фiнансовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, 

облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням їх змiн на прибуток або збиток. 

Фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення - це непохiднi 

фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також 

фiксованим строком погашення, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати 

до погашення. Фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення 

облiковуються первiсно за фактичною собiвартiстю. На кожну наступну пiсля визнання дату 

балансу фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, крiм: дебiторської 

заборгованостi, що не призначена для перепродажу; фiнансових iнвестицiй, що утримуються 

пiдприємством до їх погашення; фiнансових активiв, справедливу вартiсть яких неможливо 

достовiрно визначити; фiнансових iнвестицiй та iнших фiнансових активiв, щодо яких не 

застосовується оцiнка за справедливою вартiстю. На кожну наступну пiсля визнання дату 

балансу фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, крiм фiнансових 

зобов'язань, призначених для перепродажу, i зобов'язань за похiдними фiнансовими 

iнструментами. Фiнансовi зобов'язання призначенi для перепродажу, i фiнансовi зобов'язання а 

похiдними фiнансовими iнструментами на кожну наступну пiсля визнання дату балансу 

оцiнюється за справедливою вартiстю. Первiсною оцiнкою фiнансових активiв є справедлива 

вартiсть плюс витрати на операцiї, якi прямо вiдносяться до їх придбання. Свiдченням 

справедливої вартостi є сума компенсацiї, зазначена в договорi на придбання фiнансового 

iнструменту. Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, 

призначенi як доступнi для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська 

заборгованiсть; б) утримуванi до строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Iнвестицiї, наявнi 

для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням їх змiн на власний капiтал. 

Товариство вiдображає активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке 

облiковується вiдповiдно до П(С)БО 28 "Зменшення корисностi активiв". На дату рiчного 

балансу АТ "Украгрохiмхолдинг" визначає наявнiсть ознаки можливого зменшення корисностi 

активу - зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, 

нiж очiкувалося; старiння або фiзичне пошкодження активу; iстотнi негативнi змiни в 

ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє товариство, що сталося 

протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; збiльшення протягом звiтного 

перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити суму очiкуваного вiдшкодування 

активу; перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; суттєвi 

змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в 

наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть товариства. При наявностi ознак 

знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума 

очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедлива вартiсть за 

мiнусом витрат на продаж та цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування 

менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд зменшення у звiтi про 

фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очiкуваного 

вiдшкодування. У разi вiдсутностi ознак зменшення корисностi активу зменшення корисностi 

фiнансових iнструментiв не вiдображається. Товариство для складання фiнансової звiтностi 

застосовує пiдхiд до облiку витрат на позики, вiдображений в П(С)БО 31 "Фiнансовi витрати". 

Фiнансовi витрати - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi пiдприємством у 

зв'язку iз запозиченням коштiв. Витрати на позики включають: а) витрати на сплату вiдсоткiв, 

обчисленi за допомогою методу ефективного вiдсотка, як описано в П(С)БО 13 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка"; б) фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою i 

визнанi згiдно з П(С)БО 14 "Оренда"; в) курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання 

позик в iноземнiй валютi, якщо вони розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв. 

Витрати на позики визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiдображенням 



у звiтi про фiнансовi результати, крiм квалiфiкованих активiв. Квалiфiкацiйний актив - актив, 

який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. До квалiфiкованих активiв 

вiдносяться: (а) незавершене виробництво продукцiї з тривалим (суттєвим) операцiйним 

циклом; (б) незавершенi капiтальнi iнвестицiї; (в) iнвестицiйна нерухомiсть. Витрати на позики, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 

активу як частина собiвартостi цього активу капiталiзуються. Облiк i визнання непередбачених 

зобов'язань та резервiв товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". 

Зобов'язання товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi 

грунтується на первiснiй (справедливiй) вартостi. Поточна кредиторська заборгованiсть за 

виключенням фiнансових зобов'язань облiковується i вiдображається у звiтностi за первiсною 

вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Товариство 

здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається 

менше 365 днiв. Для облiку розрахункiв з постачальниками за товари, роботи та послуги 

використовувати рахунок 631 "Розрахунки з вiтчизняними постачальниками". Для облiку iншої 

кредиторської заборгованостi використовуються наступнi субрахунки бухгалтерського облiку: 

6850 Розрахунки за договорами ПФД; 6853 Розрахунки за договорами вiдступлення права 

вимоги; 6851 Розрахунки з iншими кредиторами. Забезпечення визнаються, якщо товариство в 

результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання 

яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з 

достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується 

щомiсячно виходячи з фонду оплати працi наступним чином: сума забезпечення визначається 

щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, 

обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового 

фонду оплати працi. Щомiсяця працiвник накопичує 2 днi щорiчної оплачуваної вiдпустки (в 

т.ч., якщо працiвник знаходився на лiкарняному). З метою врахування пiдвищення (пониження) 

заробiтної плати для обчислення резерву, щомiсячнi вiдрахування до резерву визначаються на 

останнiй день звiтного перiоду. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає 

погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Суми створених 

забезпечень визнаються витратами. Всi винагороди працiвникам товариства враховуються як 

поточнi, вiдповiдно до П(С)БО 19 "Виплати працiвникам". Виплати працiвникам включають: а) 

поточнi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова 

непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi 

як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по 

закiнченнi трудової дiяльностi; в) iншi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за 

вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за 

вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, 

премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти 

мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше; г) виплати при звiльненнi. У процесi господарської 

дiяльностi товариство сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх 

працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством України. Доходом вважається валове 

надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi 

компанiї, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв 

акцiонерiв. Доходи товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу 

може бути достовiрно визначена. Облiку пiдлягають фактично понесенi витрати (якi мають 

документальне пiдтвердження їх здiйснення), або прогнозованi витрати, за довiдкою. 

Транспортно-заготiвельнi, монтажно-налагоджувальнi та iншi витрати, пов'язанi з придбанням 

запасiв, необоротних активiв включаються до складу витрат. Для облiку витрат 



використовуються рахунки 9 класу. Визначення фiнансового результату проводиться 

поквартально. Величина нерозподiленого прибутку (непокритих збиткiв) визначаються в кiнцi 

кожного звiтного кварталу. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi товариства вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податки на прибуток". Витрати з 

податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум 

поточного та вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається 

виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового 

законодавства України. Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що 

пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до: а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; б) 

перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; в) перенесення 

невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою 

базою. Тимчасовi рiзницi можуть бути: а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку 

(податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають 

оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання вiдшкодовується чи 

погашається; б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi 

при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 

спричинить виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи 

зобов'язання вiдшкодовується або погашається. Податкова база активу або зобов'язання - це 

сума, яка використовується для цiлей оподаткування цього активу або зобов'язання. 

Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за 

податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi 

активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення 

яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань. Зареєстрований капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Товариство визнає 

резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. 

Резервний капiтал визначається за пiдсумками року. Порядок розподiлу накопиченого прибутку 

встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. Товариство в силу своїх технологiчних 

особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва займається одним видом 

дiяльностi, тому операцiйнi сегменти не видiленi. 

 

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  

АТ "Украгрохiмхолдинг" згiдно статутних документiв та кодiв видiв економiчної дiяльностi 

здiйснює неспецiалiзовану оптову торгiвлю; виробництво добрив i азотних сполук; дiяльнiсть 

посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; оптову торгiвлю хiмiчними 

продуктами; купiвлю та продаж власного нерухомого майна. Протягом 2020 року АТ 

"Украгрохiмхолдинг" надавало послуги з оренди власного автотранспорту за рахунок чого було 

отримано 100% за 2020 рiк на загальну суму 17.2 тис.грн. Iнших продажiв товарiв не 

вiдбувалося, тому iнформацiя щодо основних видiв продукцiї, за рахунок продажу яких було 

отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за 2020 рiк, обсяги виробництва (у натуральному та 

грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, сума виручки, наявностi та загальної суми 

експорту та частки експорту в загальному обсязi продажiв - не надається. АТ 

"Украгрохiмхолдинг" не є експортно орiєнтованим пiдприємством. У зв'язку з вiдсутнiстю 

власних виробничих потужностей закупiвля сировини не здiйснюється, тому iнформацiя щодо 

джерел сировини, їх доступностi та динамiку цiн, кiлькостi постачальникiв за основними видами 

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

надається. Дiяльнiсть емiтента у 2020 роцi не залежала вiд сезонних змiн, хоча хiмiчна галузь 

виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, знаходиться пiд впливом сезонного фактору.  

 

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  

У 2016 роцi АТ "Украгрохiмхолдинг" здiйснило капiтальнi iнвестицiї i ввело в експлуатацiю 

машини та обладнання первiсною вартiстю 28.5 тис.грн (встановлений строк корисного 

використання - 4 роки, застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї). З 2016 року по 2020 

рiк включно нiяких iнших придбань або вiдчужень активiв не вiдбувалося. АТ 

"Украгрохiмхолдинг" не планує у 2021 роцi значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю, у зв'язку з чим iнформацiя щодо суттєвих умов придбання або 

iнвестицiй, вартiсть iнвестицiй або придбання активiв та спосiб фiнансування iнвестицiй або 

придбання активiв не надається. Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової 

ради або виконавчим органом, афiлiйованими особами протягом 2020 року не укладались. 

 

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 

АТ "Украгрохiмхолдинг" має на своєму балансi основнi засоби, а саме: легковий автотранспорт  

балансовою вартiстю 818.3 тис.грн, комп'ютерну i офiсну технiку балансовою вартiстю 0.4 

тис.грн. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем ведення дiяльностi АТ "Украгрохiмхолдинг". 

Також товариство має орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi. Основнi засоби 

пiдприємства перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень протягом звiтного 



року не було. Використання основних засобiв не створює екологiчних проблем для довкiлля. 

Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв емiтента протягом звiтного року не 

вiдбувалося. У товариства вiдсутнi виробничi потужностi. Спосiб утримання активiв - в 

експлуатацiї. Активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються i вiдображаються в облiку згiдно 

правил облiкової полiтики товариства. Амортизацiя по об'єктам основних засобiв нараховується 

прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання об'єкта. Ступiнь зносу 

основних засобiв - 27.1%. Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, вул.В'ячеслава 

Липинського 12-Б. Товариство не має намiрiв здiйснювати у 2021 роцi капiтальне будiвництво, 

розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку з вiдсутнiсть джерел довгострокового 

i дешевого фiнансування.  

 

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

економічних обмежень 

На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в 

iнвестицiйнiй полiтицi держави, невисока купiвельна спроможнiсть клiєнтiв, вiдсутнiсть джерел 

довгострокового та дешевого фiнансування. Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем - 

висока. Основними ризиками дiяльностi емiтента у 2021 роцi будуть ризик лiквiдностi, ризик 

грошових потокiв i цiновi ризики. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика АТ "Украгрохiмхолдинг" щодо фiнансування дiяльностi спрямована на забезпечення 

фiнансовими ресурсами поточної дiяльностi, своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в 

Державнi цiльовi фонди, своєчасну оплату працi персоналу. Товариство протягом 2020 року не 

залучало банкiвськi кредити та овердрафти. Товариство протягом 2020 року використовувало 

можливостi залученнi поворотних безпроцентних позик для покриття тимчасових касових 

розривiв. В цiлому у звiтному роцi рiвень робочого капiталу був задовiльним для покриття 

поточних потреб i розрахунку з кредиторами.  

 

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

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

АТ "Украгрохiмхолдинг" на кiнець звiтного перiоду не має укладених, але не виконаних 

договорiв. 

 

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) 

Протягом 2021 року керiвництво АТ "Украгрохiмхолдинг" планує здiйснення тих же видiв 

дiяльностi, що i в звiтному роцi. Вiрогiдною перспективою подальшого розвитку емiтента є 

адаптацiя iснуючої бiзнес-моделi до суттєвих обмежень, створених поширенням пандемiї 

коронавiрусу та впровадженням заходiв адаптивного карантину.  

 

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

та розробку за звітний рік 

АТ "Украгрохiмхолдинг" не проводило у 2020 роцi 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 



АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi не виступало у якостi майнового або фiнансового 

поручителя по зобов'язанням третiх осiб. Товариство також протягом 2020 року не було 

стороною i не виступало вiдповiдачем у будь-яких незавершених судових справах. 

Непередбаченi зобов'язання, а також умовнi права i зобов'язання товариства (застави, гарантiї, 

зобов'язання тощо) станом на звiтну дату на позабалансових рахунках вiдсутнi. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Чотири акцiонери, юридичнi особи Приватне акцiонерне товариство 

"Еко-Азот", 31489809, Україна  

Приватне акцiонерне товариство 

"Торговий дiм "Сумськi добрива", 

32185951, Україна  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговий дiм 

"Iзоляцiйнi матерiали", 31939590, 

Україна  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнвестхiм", 

24479772, Україна 

Наглядова рада Голова Наглядової ради  

Член Наглядової ради  

Член Наглядової ради 

Грiнцов Iван Володимирович  

Труш Сергiй Олексiйович   

Забугiн Денис Георгiйович 

Генеральний 

директор 

Генеральний директор Шпiлєнко Михайло Миолайович 

Ревiзор Ревiзор Шукайло Нiна Олексiївна 

Президент Президент Лiсковський Сергiй Федорович 

 



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 

Головний бухгалтер Бiлоус Свiтлана Iванiвна 1968 Вища 35 

ТОВ "СП "Новий 

Корогод-Агро" 37623197, 

Головний бухгалтер; ТОВ 

"Агрофест-Україна" 

36470951, Головний 

бухгалтер; ТОВ "Фiрма 

"Iнвестпроект" 39878131, 

головний бухгалтер 

26.11.2007, 

Безстроково 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода надавалась у виглядi заробiтної плати, у розмiрi згiдно штатного розпису. - Здiйснює органiзацiю 

бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових 

ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. - Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, 

розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням 

iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї  бухгалтерського облiку i звiтностi. - Бере участь 

у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою 

виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. - Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної 

витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. - Вживає заходiв з нагромадження 

фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. На посаду головного бухгалтера Бiлоус С.I. призначена згiдно наказу № 

18-К вiд 26.11.2007р.Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "СП  

"Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ "Агрофест-Україна", Головний бухгалтер; ТОВ "Фiрма "Iнвестпроект", головний бухгалтер. 

Бiлоус С.I. обiймає на даний час наступнi посади:  ТОВ "Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951) , Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. 

Чапаєва, 12 лiтера "Б"; ТОВ "Фiрма "Iнвестпроект" (код ЄДРПОУ 39878131), головний бухгалтер, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 

буд. 4Б. Бiлоус С.I. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ "Украгрохiмхолдинг". 

2 Голова Наглядової ради Грiнцов Iван Володимирович 1984 Вища 17 

ДП "Укрiнвестпроект" 

31924651, Начальник 

юридичного вiддiлу; ТОВ 

"ФIРМА "СТАРК ЛТД", 

39426678, директор; 

Адвокатське Бюро "Грiнцов 

та Партнери", 40114658, 

13.04.2020, 

Три роки 



керуючий бюро 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової 

ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 

наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, 

органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом.Наглядова рада може приймати рiшення також 

шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її 

складу. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за 

її рiшенням. Грiнцов I.В. є предстанвиком акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "ЕкоАзот". Голова Наглядової ради: 1) органiзує роботу 

наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засiдання наглядової ради та 

головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; 3) готує доповiдь та звiтує перед 

загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети 

Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) протягом 5 днiв з дати обрання 

(призначення) генерального директора Товариства укладає вiд iменi Товариства з ним контракт; 6) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства; 

7) до обрання Голови зборiв виконує його повноваження.Посадова особа має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв 

дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi 

зауваження на рiшення наглядової ради Товариства. Посадова особа зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та 

наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб; 6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства; 7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової 

ради - юридичної особи - акцiонера. На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу чергових  Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №1 

вiд 14.04.2017 року Грiнцова Iвана Володимировича було обрано на посаду члена Наглядової ради (згiдно протоколу засiдання Наглядової ради 

Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" № 3 вiд 14.04.2017 року було обрано Головою Наглядової ради) строком на 3 (три) 

роки. На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу 

чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №1 вiд 13.04.2020 року Грiнцова Iвана 

Володимировича було обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради (згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №3 вiд 13.04.2020 року було обрано (переобрано) Головою Наглядової ради) строком на 3 (три) 

роки. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу 

ДП "Укрiнвестпроект", директор ТОВ "ФIРМА "СТАРК ЛТД", керуючий Адвокатським Бюро "Грiнцов та Партнери". Грiнцов I.В. обiймає на 

даний час наступнi посади: начальник юридичного вiддiлу ДП "Укрiнвестпроект" (код ЄДРПОУ 31924651), 01054, м. Київ, вул. В'ячеслава 

Липинського, 12 лiтера "Б"; директор ТОВ "ФIРМА "СТАРК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39426678), 01004, м.Київ, вулиця Крутий узвiз, будинок 6/2, 



ЛIТЕРА А; керуючий Адвокатським Бюро "Грiнцов та Партнери" (код ЄДРПОУ 40114658), 01030, м.Київ, вул.Чапаєва, будинок 12-Б. Грiнцов I.В. 

не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ "Украгрохiмхолдинг". 

3 

Президент 
Лiсковський Сергiй 

Федорович 
1967 Вища 35 

Асоцiацiя "Всеукраїнське 

об'єднання виробникiв та 

споживачiв складних 

мiнеральних добрив" 

37727722, президент; ПАТ 

"ДЗМД" 31980517, Голова 

Наглядової ради; АТ "Стиль" 

Харкiвський будинок 

моделей одягу" 00309950, 

Голова Наглядової ради; 

СТОВ "Зернова компанiя 

"Хорс" 32418388, Голова 

Наглядової ради; ТОВ 

"Агрофест-Україна" 

36470951, Голова Наглядової 

ради 

01.01.2004, 

Безстроково 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  Винагорода надавалась у виглядi заробiтної плати, у розмiрi згiдно штатного розпису. Президент Товариства - 

одноособовий орган управлiння та контролю, що здiйснює такi функцiї: - iнформує акцiонерiв Товариства про поточну дiяльнiсть Товариства; - 

стратегiчне планування дiяльностi Товариства в напрямках, визначених Статутом; Президент Товариства не здiйснює функцiй управлiння 

поточною дiяльнiстю Товариства, що вiднесенi до компетенцiї Генерального директора Товариства. Президент Товариства обирається та 

вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв i їм пiдзвiтний. Лiсковський Сергiй Федорович 01.01.2004 року обраний безстроково на посаду 

президента Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" на пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства  "Украгрохiмхолдинг". 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Асоцiацiя "Всеукраїнське 

об'єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив", президент; ПАТ "ДЗМД", Голова Наглядової ради; АТ "Стиль" Харкiвський 

будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанiя "Хорс", Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова 

Наглядової ради. Лiсковський С.Ф. обiймає на даний час наступнi посади: Асоцiацiя "Всеукраїнське об'єднання виробникiв та споживачiв складних 

мiнеральних добрив" (код ЄДРПОУ 37727722), президент, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12Б; ПАТ "ДЗМД" (код ЄДРПОУ 31980517), Голова 

Наглядової ради, 51917, Днiпропетровська область, м. Кам'янське, пр. Аношкiна, 179; АТ  "Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу" (код 

ЄДРПОУ 00309950), Голова Наглядової ради, 61052, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Рiздвяна, 17; СТОВ "Зернова компанiя "Хорс" (код 

ЄДРПОУ 32418388), Голова Наглядової ради, 19814,Черкаська область, Драбiвський район, с.  Погреби, вул. Подiльська, 10; ТОВ 

"Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951), Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". Лiсковський С.Ф. не володiє 

пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi  АТ "Украгрохiмхолдинг". 

4 Член Наглядової ради Труш Сергiй Олексiйович 1967 Вища 37 

директор ТОВ 

"Укрiнвестсинтез" 32911842, 

заступник генерального 

13.04.2020, 

Три роки 



директора з загальних питань 

Приватного акцiонерного 

товариства "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив" 

31980517 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере 

участь бiльше половини її складу.Труш С.О. є представником акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Сумськi добрива". 

Посадова особа має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. 

Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання 

позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства. Посадова 

особа зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 5) дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) своєчасно надавати загальним зборам 

акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 7) Повинна виконувати свої обов'язки 

особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. На пiдставi чинного 

законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №1 вiд  14.04.2017 року Труша Сергiя Олексiйовича обрано на посаду члена 

Наглядової ради строком на 3 (три) роки. На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №1 вiд 

13.04.2020 року Труша Сергiя Олексiйовича обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Загальний стаж роботи 

- 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Укрiнвестсинтез", директор; Приватне акцiонерне 

товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив", заступник генерального директора з загальних питань. Труш С.О. обiймає на даний час 

наступнi посади: Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" (код ЄДРПОУ 31980517), заступник генерального 

директора з загальних питань, 51917, Днiпропетровська область, м.Кам'янське, пр.Аношкiна, 179. Труш С.О. не володiє пакетом акцiй або часткою 

у статутному капiталi  АТ "Украгрохiмхолдинг". 
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Ревiзор Шукайло Нiна Олексiївна 1964 Вища 34 

СТОВ "Зернова компанiя 

"Хорс" 32418388, Головний 

бухгалтер 

14.04.2017, 

П'ять рокiв 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства та положенням про ревiзора. Винагорода, в т.ч. в 

натуральнiй формi не надавалася. Метою дiяльностi Ревiзора є контроль фiнансово-господарської дiяльностi генерального директора, нагляд за 

поточною дiяльнiстю Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю генерального директора, Ревiзор перевiряє: 1) 



Вiдповiднiсть дiяльностi Товариства вимогам законодавства України; 2) Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi 

активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 3) Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, тощо, облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 4) Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 5) Дотримання генеральним 

директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним 

законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, а також достатностi та ефективностi систем управлiння Товариством; 

6) Своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями  Товариства; 7) Дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого 

Статутом Товариства; 8) Достатнiсть i ефективнiсть заходiв, спрямованих на зменшення ризикiв та усунення недолiкiв, виявлених державними 

органами, зовнiшнiми аудиторами, самим Ревiзором. При здiйсненнi покладених на Ревiзора повноважень, Ревiзор зобов'язаний: 1) Проводити 

черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi генерального директора, в тому числi поточної дiяльностi Товариства; 2) 

Своєчасно доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок, подавати звiти та повiдомляти про виявленi пiд 

час проведення таких перевiрок недолiки та ризики; 3) Готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв  Товариства; 4) Вимагати позачергового 

скликання Загальних зборiв та засiдань Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством України. Ревiзор має право: 1) 

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю необхiдну для виконання покладених на Ревiзора 

функцiй iнформацiю та документацiю протягом 5 (п'яти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 

2) Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, належних до компетенцiї Ревiзора; 3) 

Перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини, укладенi Товариством, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi 

необхiдностi - перевiряти наявнiсть майна Товариства; 4) Вносити на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради питання щодо дiяльностi 

посадових осiб Товариства; 5) Брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. На пiдставi чинного законодавства України та 

Статуту Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Украгрохiмхолдинг" №1 вiд 14.04.2017 року Шукайло Н.О. було обрано Ревiзором Приватного акцiонерного товариства  "Украгрохiмхолдинг" 

строком на 5 рокiв. Загальний стаж роботи - 34 роки. Шукайло Н.О. перебуває на наступних посадах: голова Ревiзiйної комiсiї та член Ревiзiйної 

комiсiї АТ "Украгрохiмхолдинг", головний бухгалтер СТОВ "Зернова компанiя "Хорс". Шукайло Н.О.  обiймає на даний час наступнi посади: 

СТОВ "Зернова компанiя "Хорс" (код ЄДРПОУ 32418388), Головний бухгалтер, 19814, Черкаська область, Драбiвський район, с. Погреби, вул. 

Подiльська, 10. Шукайло Н.О. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi  АТ "Украгрохiмхолодинг". 
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Член Наглядової ради Забугiн Денис Георгiйович 1977 вища 20 

ДП "Укрiнвестпроект", 

31924651, менеджер 

(управитель) автомобiльного 

транспорту 

13.04.2020, 

Три роки 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере 

участь бiльше половини її складу. Забугiн Д.Г. є представником акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Еко-Азот". Посадова особа має 

право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз 

документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового 

засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; Посадова особа 

зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно 

означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися встановлених у 

Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 5) дотримуватися всiх 



встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) своєчасно надавати загальним зборам 

акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 7) Член наглядової ради повинен виконувати 

свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Забугiн Денис Георгiйович 03.04.2019 року набув повноваження 

члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" у зв'язку з отриманням Приватним акцiонерним товариством 

"Украгрохiмхолдинг" 03.04.2019 року вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" - Приватного акцiонерного 

товариства "Еко-Азот" - Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" представника 

акцiонера - Приватного акцiонерного товариства "Еко-Азот" - Шпiлєнка Михайла Миколайовича на Забугiна Дениса Георгiйовича. Забугiним Д.Г. 

набуто повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" на строк - до дати припинення 

повноважень Загальними зборами акцiонерiв "Украгрохiмхолдинг" або дати отримання Приватним акцiонерним товариством "Украгрохiмхолдинг" 

вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" - Приватного акцiонерного товариства "Еко-Азот" - Повiдомлення про 

замiну члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" представника акцiонера - Приватного акцiонерного 

товариства "Еко-Азот" - Забугiна Дениса Георгiйовича.   

На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" та згiдно протоколу чергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" №1 вiд 13.04.2020 року Забугiна Дениса Георгiйовича 

обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 (три) роки. Забугiн Д.Г. є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" - Приватного акцiонерного товариства "Еко-Азот". Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: менеджер (управитель) автомобiльного транспорту ДП "Укрiнвестпроект".  Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Забугiн Д.Г. обiймає на даний 

час наступнi посади: ДП "Укрiнвестпроект" (код ЄДРПОУ 31924651), менеджер (управитель) автомобiльного транспорту, 01054, м. Київ, вул. 

В'ячеслава Липинського, 12 лiтера "Б". Забугiн Д.Г. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ "Украгрохiмхолдинг". 
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Генеральний директор 
Шпiлєнко Михайло 

Миколайович 
1972 вища 29 

АТ "Украгрохiмхолдинг", 

32735896. член Наглядової 

ради; ТОВ "Торговий дiм 

"Агрохiмхолдинг", 31958717, 

заступник директора по 

фiнансах; ДП 

"Укрiнвестпроект", 31924651, 

фiнансовий директор 

11.04.2019, 

Безстроково 

Опис: 

Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась, а також непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода надавалась у виглядi заробiтної плати, у розмiрi згiдно штатного розпису. Повноваження та обов'язки: 

Генеральний директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликається 

Наглядовою радою Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

наглядової ради чи Ревiзором. Генеральний директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства. Генеральний директор Товариства є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i 

наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їхнiх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом 

i законом. У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою. 

Генеральний директор має право: - без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, 

визначеної цим Статутом; - приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договорiв (контрактiв), угод та iнше; - 



розпоряджатися коштами та майном Товариства; - вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах; - пiдписувати 

довiреностi, та iншi документи вiд iменi Товариства; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та 

накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - в межах своєї компетенцiї 

видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства 

колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами  Товариства. Питання технiчного та матерiального забезпечення Генерального 

директора Товариства визначаються в контрактi, що укладається мiж Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства. Вiд iменi 

Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради Товариства. На пiдставi чинного законодавства 

України та Статуту Товариства у вiдповiдностi до протоколу засiдання Наглядової ради АТ "Украгрохiмхолдинг" №4 вiд 10.04.2019 року 

вiдкликано з 10.04.2019 року з посади генерального директора Товариства Гринюка Володимира Олексiйовича та обрано на посаду генерального 

директора Товариства з 11.04.2019 року Шпiлєнка Михайла Миколайовича. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради АТ "Украгрохiмхолдинг", заступник директора по фiнансах ТОВ "Торговий дiм 

"Агрохiмхолдинг",  фiнансовий директор ДП "Укрiнвестпроект". Шпiлєнко М.М. не обiймає на даний час iнших посад, окрiм посади генерального 

директора АТ "Украгрохiмхолдинг". Шпiлєнко М.М. не володiє пакетом акцiй або часткою у статутному капiталi АТ "Украгрохiмхолдинг". 

 



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 

Головний бухгалтер Бiлоус Свiтлана Iванiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Грiнцов Iван Володимирович 0 0 0 0 

Президент Лiсковський Сергiй Федорович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Труш Сергiй Олексiйович 0 0 0 0 

Ревiзор Шукайло Нiна Олексiївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Забугiн Денис Георгiйович 0 0 0 0 

Генеральний директор Шпiлєнко Михайло Миколайович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень члена Наглядової ради статутними 

документами Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг", Положенням про 

Наглядову раду та цивiльно-правовим договором з членом Наглядової ради та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi. 

 

Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення Генерального директора, статутними 

документами Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" та контрактом з 

Генеральним директором не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства 

України. 

 

Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення президента статутними документами Приватного 

акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до 

чинного законодавства України. 

 

Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень Ревiзора Товариства статутними 

документами Приватного акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг", Положенням про 

ревiзора та iншими внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi. 

 

 



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) 

Приватне акцiонерне 

товариство "Еко-Азот" 
31489809 

18002, УКРАЇНА, Черкаська обл.,  

Соснiвський р-н, м.Черкаси, 

Смiлянська, 2 

57 

Приватне акцiонерне 

товариство "Торговий дiм 

"Сумськi добрива" 

32185951 

40007, УКРАЇНА, Сумська обл., 

Зарiчний р-н, м.Суми, Черкаська, 

4 

19 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговий 

Дiм "Iзоляцiйнi Матерiали" 

31939590 

61052, УКРАЇНА, Харківська 

обл., Холодногiрський р-н, 

м.Харкiв, Рiздвяна, 17, кiмната 

2-4 

19 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнвестхiм" 
 24479772 

61052, УКРАЇНА, Харківська 

обл., Холодногiрський р-н, 

м.Харкiв, Рiздвяна, будинок 17, 

кабiнет 6-1 
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Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Вiрогiдною перспективою подальшого розвитку емiтента є адаптацiя iснуючої бiзнес-моделi до 

суттєвих обмежень, створених поширенням пандемiї коронавiрусу та впровадженням заходiв 

адаптивного карантину. Необхiдними елементами досягнення стратегiчних цiлей на майбутнiй 

рiк емiтентом визначенi: збереження та пiдтримка в робочому станi наявних активiв; 

оптимiзацiя забезпечення дiяльностi емiтента ресурсами та зменшення рiвня концентрацiї 

ризикiв дiяльностi. 

Прiоритетом дiяльностi емiтента на майбутнє залишається прозорiсть дiяльностi та урахування 

iнтересiв усiх зацiкавлених осiб. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

АТ "Украгрохiмхолдинг" створене 11.11.2003 року; проведення державної реєстрацiї та 

включення вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємцiв здiйснено Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 

11.11.2003 року; 22.03.2005 року за номером 1 074 120 0000 005930. Повна назва емiтента на 

момент створення - Закрите акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг". 



У 2011 роцi черговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства  було прийнято рiшення про 

змiну найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства "Украгрохiмхолдинг" на 

Приватне акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг" у вiдповiдностi до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" (Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Украгрохiмхолдинг" вiд 

07.04.2011 року). Вiдомостi про змiну найменування Товариства зареєстровано Шевченкiвською 

районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 11.04.2011 року, номер запису в Єдиному 

державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 074 105 0016 005930.  

Протягом звiтного перiоду зареєстрованими видами економiчної дiяльностi емiтенту вiдповiдно 

до Нацiонального Класифiкатора України ДК 009:2010 є:  

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний вид дiяльностi) 

20.15 Виробництво добрив i азотних сполук 

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна 

Протягом 2020 року емiтент не змiнював видiв дiяльностi згiдно з дiючим КВЕД. 

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 

своїх внутрiшнiх нормативних актiв. Чинний Статут Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" затверджено Протоколом №1 Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Украгрохiмхолдинг" вiд 12.04.2019 року.  

Вищим органом управлiння АТ "Украгрохiмхолдинг" не були прийнятi i на момент складання 

цього Звiту не передбачається прийняття рiшень про внесення змiн до чинної редакцiї Статуту 

та нiяких змiн до чинної редакцiї Статуту не були зареєстрованi.  

АТ "Украгрохiмхолдинг" є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму 

акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Змiн в органiзацiйнiй 

структурi АТ "Украгрохiмхолдинг" за 2020 рiк вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не 

вiдбувалося. Важливi подiї в розвитку товариства за 2020 рiк, в тому числi злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл, не вiдбувалися.  

Основною метою дiяльностi емiтента є задоволення потреб юридичних та фiзичних осiб в 

рiзного роду послугах, товарах народного споживання, продукцiї рiзноманiтного призначення 

шляхом здiйснення комерцiйної, виробничої дiяльностi та одержання Товариством i його 

акцiонерами максимального прибутку. Товариство є юридичною особою за законодавством 

України з дня його державної реєстрацiї, має самостiйний баланс, розрахунковi рахунки в 

установах банку, круглу печатку зi своїм найменуванням i фiрмовий бланк. 

Товариство створене на невизначений строк.  

Iдентифiкацiйний код АТ "Украгрохiмхолдинг" в Єдиному державному реєстрi (код ЄДРПОУ): 

32735896. 

Органiзацiйно-правова форма Товариства за КОПФГ: 230 Акцiонерне товариство 

Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ: S.11002 Приватнi нефiнансовi корпорацiї 

Юридична адреса Товариства: 01054, м.Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 лiтера "Б" 

Поштова адреса Товариства: 01054, м.Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 лiтера "Б" 

Офiцiйний веб-сайт Товариства: http://www.ukragrokhimholding.com 

Контактнi телефони: +380442464206, +380442464262; факс: +380442464206 

АТ "Украгрохiмхолдинг" протягом звiтного перiоду не мало вiдкритих дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй та представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних одиниць. Державна та/або 

комунальна частка акцiй (часток, паїв) в статутному капiталi АТ "Украгрохiмхолдинг" та/або в 

статутному капiталi акцiонерiв АТ "Украгрохiмхолдинг" протягом звiтного перiоду вiдсутня. АТ 

"Украгрохiмхолдинг" не належить до числа пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

АТ "Украгрохiмхолдинг" є членом наступних неприбуткових органiзацiй та асоцiацiй:  

1. "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ КОМIТЕТ МIЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ" 

(УНК МТП), м.Київ, код ЄДРПОУ 30019686. Членськi внески АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 

роцi склали 25.0 тис. грн. 



2. ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ "СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ" 

(СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ), м.Київ, код ЄДРПОУ 25395809. Членськi внески АТ 

"Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi склали 15.0 тис. грн. 

3. ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ 

ПРОМИСЛОВЦIВ I ПIДПРИЄМЦIВ" (УСПП), м.Київ, код ЄДРПОУ 00036897. Членськi внески 

АТ "Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi склали 50.0 тис. грн. 

4. АСОЦIАЦIЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ 

СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" ("ВО ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ 

МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"), м.Київ, код ЄДРПОУ 37727722. Членськi внески АТ 

"Украгрохiмхолдинг" у 2020 роцi не сплачувало. 

 

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: 

Протягом звiтного перiоду АТ "Украгрохiмхолдинг" не укладало деривативiв та не вчиняло 

правочини щодо похiдних цiнних паперiв, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, 

фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента. 

 

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 

Емiтент в своїй дiяльностi враховує певну невизначенiсть майбутнього, наявнiсть фiнансових 

ризикiв i можливiсть отримання фiнансових втрат. Цiлями полiтики емiтента з управлiння 

фiнансовими ризиками є виключення, обмеження та мiнiмiзацiя фiнансових втрат, що є 

результатом несприятливих змiн умов здiйснення фiнансової, iнвестицiйної та операцiйної 

дiяльностi емiтента у майбутньому, або iнших негативних подiй чи обставин. Основним 

завданням функцiї управлiння ризиками в Товариствi є iдентифiкацiя можливих ризикiв, 

визначення вiрогiдностi та кiлькiсна оцiнка їх розмiру i попередження можливих фiнансових 

втрат через впровадження ефективної системи внутрiшнього контроля i управлiння ризиками. 

Протягом звiтнього перiоду емiтент не використовував хеджування, як метод страхування 

ризикiв операцiй, оскiльки не здiйснював експортно-iмпортних операцiй або строковi i 

ризикованi операцiї на валютному, кредитному ринку та ринку цiнних паперiв.  

 

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

ризику грошових потоків 

Емiтент забезпечує належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтик, направлених на 

зведення к мiнiмуму ринкових, операцiйних i юридичних ризикiв. Зокрема, емiтент структурує 

рiвнi ризикiв, встановлює лiмiтування та рiвнi концентрацiї ризикiв, контролює i оперативно 

переглядає iснуючi та потенцiйнi ризики, та намагається враховувати ризики на усiх рiвнях 

прийняття рiшень. На думку керiвництва, найбiльш суттєво на дiяльнiсть емiтента впливають 

ризики лiквiдностi та ризики грошових потокiв. Управлiння цими ризиками задля мiнiмiзацiї 

втрат емiтент забезпечує за сприяння планування договiрними зобов'язаннями, проведення 

попереднього аналiзу та монiторингу контрагентiв, мiнiмiзацiї помилок у внутрiшнiх 

процедурах i процесах руху грошових коштiв, контроля над дебiторською i кредиторською 

заборгованiстю, та запобiгання незбалансованостi лiквiдностi. 

Емiтент не є схильним до кредитних ризикiв i не вважає цiновi ризики (в тому числi, валютний 

ризик, ризик змiни процентних ставок, iнфляцiйнi / дефляцiйнi ризики) такими, що будуть мати 

значний вплив на дiяльнiсть емiтента протягом 2021 року. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 



власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй; 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним 

законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного 

управлiння.  

 

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 

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку з тим, що 

власний кодекс вiдсутнiй та протягом звiтного перiоду не застосовувалися iншi кодекси 

корпоративного управлiння.  

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 13.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Черговi Загальнi збори було скликано з iнiцiативи Наглядової ради Товариства 

вiдповiдно до норм, викладених у Законi України "Про акцiонернi товариства", 

Цивiльного та Господарського кодексiв України. Вiдповiдно до ст.41 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та наявного кворуму на Загальних зборах, 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства є правомочними. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства включав 

наступнi питання: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 

2. Обрання Голови та Секретаря зборiв. 

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

4. Звiт генерального директора за 2019 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2020 

роцi. 

5. Звiт Наглядової ради. 

6. Звiт Ревiзора. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

8. Розподiл прибутку i збиткiв. 

9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової 

ради. 

10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; 

встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на 



пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 

Пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного вiд акцiонерiв 

Товариства не надходили. 

З питань порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства були 

прийнятi наступнi рiшення: обранi члени та Голова Лiчильної комiсiї; обранi 

Голова та Секретар зборiв; затверджений регламент роботи чергових Загальних 

зборiв акцiонерiв; прийнято рiшення про затвердження Звiту генерального 

директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 

рiк, а також затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк; 

було затверджено звiт Наглядової ради про роботу за 2019 рiк i визнано 

задовiльною робота Наглядової ради за 2019 рiк; було затверджено звiт Ревiзора 

Товариства про роботу за 2019 рiк i визнано задовiльною робота Ревiзора 

товариства за 2019 рiк; було затверджено рiчний звiт Товариства за 2019 рiк; було 

прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiдендiв за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2019 роцi у зв'язку з вiдсутнiстю 

прибутку; прийнято рiшення про припинення повноваження членiв Наглядової 

ради у повному складi та обрання членами Наглядової ради строком на 3 (три) 

роки наступних кандидатiв у члени Наглядової ради: Грiнцов Iван 

Володимирович; Забугiн Денис Георгiйович; Труш Сергiй Олексiйович. Також, 

були затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради та наданi повноваження Генеральному директору на 

пiдписання вiд iменi товариства договорiв з членами Наглядової ради; загальнi 

збори акцiонерiв встановили, що такi договори є безоплатними. 

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-8, 10 питання: Кiлькiсть голосiв "За" 250 000, що 

становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй; 9 питання: Кiлькiсть 

голосiв, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства: 

Грiнцов Iван Володимирович - 100000, Забугiн Денiс Георгiйович - 90000, Труш 

Сергiй Олексiйович - 60000.  

Результати чергових Загальних зборiв акцiонерiв оформлено Протоколом №1 

чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" вiд 13.04.2020 року.  

 

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) д/н 

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

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) д/н 

 

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) д/н 

 

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  

д/н 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi позачерговi 

збори не скликалися 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

усi скликанi загальнi збори акцiонерiв були 

проведенi. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

протягом 2020 року скликання позачергових 

загальних зборiв Товариства не вiдбувалося. 

 

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 

Грiнцов Iван Володимирович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Голова наглядової ради: органiзує роботу наглядової ради та 

здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого 

наглядовою радою; скликає засiдання наглядової ради та головує 

на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення 

протоколiв засiдань наглядової ради; готує доповiдь та звiтує 

перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової 

ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi 

на досягнення мети Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз 

iншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 5 

днiв з дати обрання (призначення) генерального директора 

Товариства укладає вiд iменi Товариства з ним контракт; 

вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства; до обрання 

Голови зборiв виконує його повноваження. 

 

Труш Сергiй Олексiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi 

були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися 

у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися 

встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт 

iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi 

правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi 

не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її 

у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi. 

Забугiн Денис Георгiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi 

були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися 

у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами 

Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися 



встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт 

iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi 

правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi 

не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її 

у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати 

загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi. 

 

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 

Протягом 2020 року проведенi 3 засiдання Наглядової ради. 

1) Засiдання Наглядової ради вiд 24.02.2020 року.  

На засiданнi були присутнi 100% членiв Наглядової ради, тому 

засiдання Наглядової ради є правомочним вiдповiдно до Статуту 

Товариства.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засiдання Наглядової ради: 

1. Проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Затвердження форми Повiдомлення про проведення Загальних 

зборiв Товариства. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв 

про проведення (скликання) чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

3. Обрання аудитора (аудиторської фiрми) та визначення умов 

договору, що укладається з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг. 

4. Отримання перелiку акцiонерiв (реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв) Товариства. 

5. Обрання реєстрацiйної комiсiї. 

6. Обрання членiв тимчасової лiчильної комiсiї. 

З питань порядку денного засiдання Наглядової ради прийнятi 

наступнi рiшення: провести (скликати) черговi Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства 13.04.2020 року о 11.00 за адресою: 

м.Київ, вул.В'ячеслава Липинського, 12 лiтера "Б", к.101 

(реєстрацiя акцiонерiв з 10.00 до 11.00); затвердити порядок 

денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв та затвердити 

проект рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного. Також, вирiшено затвердити форми 

Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства для розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 

базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку та для надсилання акцiонерам та для розмiщення на сайтi 

Товариства; повiдомити кожного акцiонера Товариства про 

проведення (скликання) чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства шляхом вручення акцiонеру (його уповноваженим 

представникам) повiдомлення особисто у вiдповiдностi до 

перелiку акцiонерiв (реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) 

Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства 

на здiйснення повiдомлення про проведення чергових Загальних 



зборiв акцiонерiв Товариства. Крiм того, прийнято рiшення 

обрати аудиторську фiрму (Приватне пiдприємство "Аудиторська 

фiрма "БГС Аудит" (свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв №4659, видане рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 28.01.2016 року) для 

висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi 

керiвництва за 2019 рiк, та затвердити умови договору з 

аудиторською фiрмою, включаючи розмiр оплати послуг, 

визначених у договорi. Також, прийняте рiшення про отримання 

перелiкiв акцiонерiв (реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв) 

на наступнi дати - 24.02.2020 року (для здiйснення розсилки 

повiдомлень акцiонерам про черговi Загальнi збори акцiонерiв 

Товариства) та 07.04.2020 року (для реєстрацiї акцiонерiв на 

чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства). З метою 

проведення 13.04.2020 року чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

була обрана реєстрацiйна комiсiя для реєстрацiї акцiонерiв, а 

також обрана (сформована) тимчасова лiчильна комiсiя для 

пiдрахунку голосiв, роз'яснення щодо порядку голосування, та з 

iнших питань, пов'язаних iз забезпечення проведення 

голосування на Загальних зборах. 

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-6 питання засiдання Наглядової 

ради: "ЗА" - одноголосно. 

Засiдання Наглядової ради оформлено Протоколом №1 засiдання 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" вiд 24.02.2020 року з трьома додатками до 

нього. 

2) Засiдання Наглядової ради вiд 24.03.2020 року.  

На засiданнi були присутнi 100% членiв Наглядової ради, тому 

засiдання Наглядової ради є правомочним вiдповiдно до Статуту 

Товариства.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засiдання Наглядової ради: 

1. Затвердження форм Бюлетенiв для голосування. 

З питань порядку денного засiдання Наглядової ради прийнятi 

наступнi рiшення: затвердити форми Бюлетенiв для голосування. 

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1 питання засiдання Наглядової 

ради: "ЗА" - одноголосно. 

Засiдання Наглядової ради оформлено Протоколом №2 засiдання 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" вiд 24.03.2020 року з одним додатком до 

нього. 

3) Засiдання Наглядової ради вiд 13.04.2020 року.  

На засiданнi були присутнi 100% членiв Наглядової ради, тому 

засiдання Наглядової ради є правомочним вiдповiдно до Статуту 

Товариства.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засiдання Наглядової ради: 

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 

2. Затвердження рiчної iнформацiї (рiчного звiту) Товариства за 

2019 рiк. 

З питань порядку денного засiдання Наглядової ради прийнятi 

наступнi рiшення: обраний Голова Наглядової ради та 

затверджена рiчна iнформацiя (рiчний звiт) Товариства за 2019 



рiк. 

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1-2 питання засiдання Наглядової 

ради: "ЗА" - одноголосно. 

Засiдання Наглядової ради оформлено Протоколом №3 засiдання 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Украгрохiмхолдинг" вiд 13.04.2020 року. 

Наглядова рада Товариства здiйснює свою дiяльнiсть та 

процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень, вiдповiдно 

до Статуту товариства, Положення про Наглядову раду та 

чинного законодавства України.  

Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiсть голосiв 

членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають 

право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член 

Наглядової ради має один голос. Дiяльнiсть Наглядової ради 

обумовлена необхiднiстю проведення засiдань для вирiшення 

питань, якi вiдносяться до її компетенцiї. Дiяльнiсть Наглядової 

ради не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства. 

 

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) д/н  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було 

створено постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для 

вивчення та пiдготовки питань, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було 

створено постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для 

вивчення та пiдготовки питань, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

В межах своєї дiяльностi Наглядова рада Товариства протягом 

2020 року здiйснювала представництво та захист прав акцiонерiв 

товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду контролювала та 

регулювала дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Усього 

протягом 2020 року проведенi 3 засiдання Наглядової ради. 

Оцiнка роботи Наглядової ради - задовiльна. 

 

 

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) 

д/н 
 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/н 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - 

Шпiлєнко Михайло 

Миколайович 

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який 

виконує функцiї i зобов'язання, передбаченi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, контрактом з 

Генеральним директором. 

Генеральний директор:  

- здiйснює оперативне управлiння Товариством; 

- органiзовує виробничо-господарську, соцiальну та iншу 

дiяльнiсть Товариства; 

- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

рiшення Наглядової ради Товариства; 

- органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i 

прогресивної технологiї; 



- органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та 

iнших зобов'язань, що взятi Товариством; 

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi 

Товариства; 

- органiзовує реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої 

Товариством, у тому числi робiт та послуг; 

- налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та 

iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; 

- забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами; 

- органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв 

господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов 

для високопродуктивної роботи в Товариствi; 

- створює для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi 

умови для роботи в Товариствi; 

- органiзовує виконання екологiчних програм; 

- виконує iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi 

Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, 

Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

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 

Оскiльки виконавчий орган Товариства одноосiбний, засiдання 

виконавчого органу не проводились. Виконавчий орган 

здiйснював управлiння щоденню господарською дiяльнiстю 

Товариства для виконання мети та предмету дiяльностi 

Товариства, визначену Статутом товариства. Одноосiбний 

виконавчий орган приймає управлiнськi рiшення в межах своєї 

компетенцiї та шляхом видання розпорядчих та iнших 

документiв (наказiв, розпоряджень тощо). У цьому роцi значних 

коливань у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства не 

вiдбувалося. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Результати роботи виконавчого органу (Генерального директора) 

затверджуються Загальними зборами акцiонерiв товариства. 

Вiдповiдно до протоколу рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 

13.04.2020 року роботу Генерального директора Товариства 

визнано задовiльною. 

 

Примітки 

Голова Наглядової ради - Грiнцов Iван Володимирович,  Члени Наглядової ради - Забугiн Денис 

Георгiйович,  Члени Наглядової ради - Труш Сергiй Олексiйович.  Генеральний директор - 

Шпiлєнко Михайло Миколайович  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками АТ "Украгрохiмхолдинг" складається з 

внутрiшнiх правил, полiтик i процедур (заходiв внутрiшнього контролю), призначених сприяти 

ефективнiй дiяльностi емiтента, а також забезпеченню збереження активiв, точностi та повноти 

бухгалтерських записiв, своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї,  запобiганню 



фактiв викривлення фiнансової звiтностi, попередження та виявлення фактiв шахрайства i 

помилок, а також дотримання застосовних законiв i нормативних актiв. 

Враховуючи розмiр емiтента,  та невелику кiлькiсть працiвникiв, у емiтента вiдсутня 

необхiднiсть у високiй ступенi формалiзацiї функцiонування системи внутрiшнього контролю. 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в емiтентi не створено та не затверджено.  

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента реалiзуються через загальний 

нагляд, чiткий розподiл повноважень мiж органами управлiння з встановленням виняткової 

компетенцiї органу управлiння та ефективної комунiкацiї в процесi прийняття управлiнських 

рiшень; вибiр та застосування облiкової полiтики; контроль значних операцiй з афiльованими 

особами; встановлення лiмiтiв угод значних операцiй та правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть; комплайєнс-контроль (зокрема, у сферi фiнансового монiторингу та протидiю 

корупцiйним ризикам). 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так 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 ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 



Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні 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/н 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, так ні так так так 



результати діяльності 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

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

 

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

емітента 

 

№ з/п Повне найменування юридичної Ідентифікаційний код Розмір частки 



особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

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) 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Приватне акцiонерне товариство 

"Еко-Азот" 

31489809 64.6 

2 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм 

"Iзоляцiйнi Матерiали" 

31939590 40.0854 

3 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнвестхiм" 

24479772 5 

4 IНТЕРЧЕМПРОД ЕНД IНВЕСТ 

ЛТД (INTERCHEMPROD AND 

INVEST LTD) 

д/н 54.9146 

5 Приватне акцiонерне товариство 

"Торговий дiм "Сумськi добрива" 

32185951 19 

6 Дочiрнє пiдприємство 

"Укрiнвестпроект" 

31924651 11.4 

7 ГРОТЕС МЕНЕДЖМЕНТ 

СЕРВИСЕЗ ЛТД (GROTES 

MANAGEMENT SERVISES LTD) 

489169 54.9146 

8 ЛЕТРЕНСО IНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(LETRENSO INVESTMENTS LTD) 

НЕ 343723 54.9146 

9 Фрiзе Вольфганг  54.9146 

10 Цуканов Станiслав Володимирович  30.0641 

11 Цуканова Надiя Тимофiївна  5.0107 

12 Труш Сергiй Олексiйович  5.0107 

13 Лiсковський Сергiй Федорович  5 

 

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 

250'000 0 д/н  

Опис Протягом 2020 року не було фактiв обмеження прав участi та голосування 



акцiонерiв на Загальних зборах, в тому числi позбавлення права голосу 

акцiонера. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки з числа 

фiзичних осiб, якi є акцiонером, або особою, що представляє iнтереси акцiонера (представники 

акцiонера), та/або незалежнi директори. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у 

кiлькостi 3 осiб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради Товариства.  

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. У 

разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з 

будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання наглядової ради, 

повноваження членiв наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами 

рiшення про обрання або переобрання наглядової ради. 

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi 

представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних 

акцiонерам голосуючих акцiй або шляхом кумулятивного голосування. Акцiонер (акцiонери) 

Товариства має право замiнити свого представника при цьому повноваження вiдкликаного члена 

наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 

якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 

кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори 

для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом 

кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень члена 

Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Якщо 

члена Наглядової ради було обрано кумулятивним голосуванням, його повноваження можуть 

бути припиненi достроково за рiшенням Загальних зборiв лише за умови одночасного 

припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про 

припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв 

простою бiльшiстю голосiв зареєстрованих для участi у зборах акцiонерiв. 

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково без вiдповiдного 

рiшення Загальних зборiв, у наступних випадках: 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 вироку чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера 

повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової ради. 

 З метою запобiгання зловживання своїми повноваженнями та виникненню конфлiкту 

iнтересiв посаду члена Наглядової ради не можна сумiщати з посадою Генерального директора 

та/або Ревiзора; члену Наглядової ради не дозволяється мати особистi та/або сiмейнi стосунки з 

головним бухгалтером та Генеральним директором Товариства. Також членом Наглядової ради 

не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка 

конкурує з дiяльнiстю Товариства. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства обирається та вiдкликається (припиняються 

повноваження) Наглядовою радою Товариства. У разi неможливостi виконання Генеральним 

директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, 



шляхом видачi наказу та довiреностi на цю особу. Також, Наглядовою радою Товариства може 

бути прийнято рiшення про вiдсторонення генерального директора Товариства вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального 

директора Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням 

Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення (обрання) Генерального 

директора. Пiдстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та 

контрактом, що укладається мiж Генеральним директором та Наглядовою радою Товариства. 

РЕВIЗОР обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) рокiв. Одна й та сама особа може 

переобиратися Ревiзором на необмежену кiлькiсть разiв. Обрання Ревiзора здiйснюється без 

застосування кумулятивного голосування. Ревiзор починає виконувати свої  обов'язки з 

моменту ухвалення Загальними зборами рiшення про обрання Ревiзора та до моменту прийняття 

чергового рiшення Загальними зборами про обрання Ревiзора.  

Повноваження Ревiзора припиняються достроково: за власним бажанням; за згодою сторiн; у 

разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Ревiзора; за рiшенням Загальних зборiв про вiдкликання Ревiзора за 

невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв; в iнших випадках, 

передбачених чинним законодавством України. З метою запобiгання зловживання своїми 

повноваженнями та виникненню конфлiкту iнтересiв, на посаду Ревiзора може бути призначена 

тiльки особа з повною цивiльною дiєздатнiстю та бездоганною дiловою репутацiєю; не 

дозволяється сумiщення Ревiзора з посадою Члена Наглядової ради, Генерального директора, 

корпоративного секретаря, члена лiчильної комiсiї, або члена iншого органу Товариства. 

ПРЕЗИДЕНТ Товариства є одноособовим органом управлiння, який обирається та вiдкликається 

Загальними зборами акцiонерiв та їм пiдзвiтний. Пiдстави припинення повноважень 

встановлюються законом, Статутом Товариства та контрактом, що пiдписується уповноваженим 

представником Загальних зборiв акцiонерiв та Президентом Товариства. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження Наглядової ради: 

Повноваження Наглядової ради Товариства визначенi законодавством України, Статутом АТ 

"Украгрохiмхолдинг", Положенням про Наглядову раду, затвердженi Протоколом №1 Загальних 

зборiв акцiонерiв АТ "Украгрохiмхолдинг" вiд 12.04.2019 р., цивiльно-правовим договором з 

членом Наглядової ради. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом 

Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює представництво та захист прав 

акцiонерiв товариства, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних 

завдань Товариства, розробляє стратегiю, спрямовану на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства i в межах своєї компетенцiї, здiйснює управлiння 

Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. 

Наглядова рада Товариства є пiдзвiтною Загальним зборам акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Статутом АТ "Украгрохiмхолдинг" та 

Законом України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi 

для затвердження Генеральному директору; 

2) затвердження положення про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до 

якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

3) затвердження звiту про винагороду генерального директора Товариства, вимоги до якого 

встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  

4) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 



загальних зборiв;  

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою 

радою;  

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;  

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 

Статуту АТ "Украгрохiмхолдинг" та у випадках, встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; позачерговi Загальнi збори можуть бути скликанi Наглядовою радою з 

власної iнiцiативи, а також на вимогу Генерального директора - в разi порушення провадження 

про визнання Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину та на 

вимогу Ревiзора та на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 та бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;  

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

12) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства;  

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, 

встановлення розмiру його винагороди;  

14) прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора Товариства вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального 

директора Товариства; 

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону України 

"Про акцiонернi товариства" i Статуту АТ "Украгрохiмхолдинг"; 

16) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства (у разi їх 

створення);  

17) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 

аудитора);  

18) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;  

19) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 

20) розгляд звiту генерального директора Товариства та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду;  

21) обрання реєстрацiйної комiсiї;  

22) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг;  

23) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 

30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України 



"Про акцiонернi товариства"; 

26) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

27) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

28) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

29) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

товариства; 

30) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

31) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

32) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

33) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

34) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" (у випадку прийняття Загальними зборами Товариства рiшення що дана стаття 

поширюється на Товариство);  

35) погодження, до їх укладення, усiх кредитних угод (договорiв, правочинiв) Товариства; 

36) погодження, до їх укладання, усiх угод (договорiв, правочинiв) про заставу майна 

Товариства; 

37) погодження, до їх укладення, усiх угод (договорiв, правочинiв) про вiдчуження основних 

засобiв Товариства. 

Наглядова рада Товариства також: 

- у разi необхiдностi приймає рiшення про проведення Ревiзором спецiальних (позачергових) 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi поточної дiяльностi; 

- у разi наявностi пiдстав для дострокового припинення повноважень Ревiзора, вживає заходiв, 

направлених на захист iнтересiв акцiонерiв Товариства та здiйснює пошук кандидатури нового 

Ревiзора. 

Члени наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй.  

2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв 

дочiрнiх пiдприємств (представництв, фiлiй) Товариства.  

3) вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства. 

Члени наглядової ради зобов'язанi: 

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою 

Товариства; 

4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 



вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової 

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю 

про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 

7) у разi одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний 

письмово повiдомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пiзнiше 

як за 5 днiв; 

8) голова Наглядової ради повинен скликати позачерговi Засiдання наглядової ради на вимогу 

члена Наглядової ради, Ревiзора Товариства, Генерального директора Товариства, або 

акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 та бiльше вiдсоткiв 

простих акцiй Товариства, не пiзнiше як через 5 днiв пiсля надання вiдповiдної вимоги. 

Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi i несе разом з акцiонерами, яких вiн представляє, солiдарну 

вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, якi вiн завдав Товариству. 

Повноваження Генерального директора:  

Повноваження Генерального директора Товариства визначенi законодавством України, 

Статутом АТ "Украгрохiмхолдинг", контрактом з Генеральним директором та iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 

Генеральний директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є 

пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства. 

Генеральний директор має право: 

1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом АТ "Украгрохiмхолдинг"; 

2) приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договорiв 

(контрактiв), угод та iнше; 

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства; 

4) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах; 

5) пiдписувати довiреностi, та iншi документи вiд iменi Товариства; 

6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

7) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

8) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 

9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства; 

10) подати вимогу Головi Наглядової ради про скликання позачергового Засiдання Наглядової 

ради; 

11) подати вимогу Наглядовiй радi Товариства, в разi порушення провадження про визнання 

Товариства банкрутом або необхiдностi вчинення значного правочину, про скликання 

позачергових загальних зборiв Товариства; 

12) прийняти рiшення про проведення Ревiзором спецiальних (позачергових) перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi поточної дiяльностi. 

Генеральний директор зобов'язаний виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; несе вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка може 

мiститися у протоколах та документах Наглядової ради; забезпечує доступ членам Наглядової 

ради до iнформацiї в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом 



Товариства, зокрема протягом 5 днiв з дати отримання вiдповiдного запиту члена Наглядової 

ради зобов'язаний надати iнформацiю та документи (копiй документiв), необхiдних для 

виконання членом Наглядової ради свої функцiй. 

Повноваження Ревiзора:  

Повноваження Ревiзора Товариства визначенi законодавством України, Статутом АТ 

"Украгрохiмхолдинг" та Положенням про ревiзора, затвердженi Протоколом №1 Загальних 

зборiв акцiонерiв АТ "Украгрохiмхолдинг" вiд 12.04.2019 р. та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Ревiзор Товариства здiйснює контроль (перевiрку) фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року, та за пiдсумками перевiрки готує висновок, в 

якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової 

звiтностi за вiдповiдний перiод та факти порушення законодавства пiд час провадження 

фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського 

облiку та подання звiтностi. Зокрема, Ревiзор Товариства перевiряє: 

- вiдповiднiсть дiяльностi Товариства вимогам законодавства України; 

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв; 

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, тощо, облiку та звiтностi 

вiдповiдним нормативним документам; 

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

- дотримання генеральним директором при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та 

органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил, встановлених чинним 

законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, а також 

достатностi та ефективностi систем управлiння Товариством; 

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

- дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого Статутом Товариства; 

- достатнiсть i ефективнiсть заходiв, спрямованих на зменшення ризикiв та усунення недолiкiв, 

виявлених державними органами, зовнiшнiми аудиторами, самим Ревiзором. 

Ревiзор має право:  

1) вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових 

загальних зборiв; 

2) бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу; 

3) брати участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу та виносити на 

засiданнях Наглядової ради питань, якi потребують вирiшення органами управлiння Товариства; 

4) отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його посадових осiб, пiдроздiлiв та служб усю 

необхiдну для виконання покладених на Ревiзора функцiй iнформацiю та документацiю 

протягом 5 (п'яти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та 

документацiї; 

5) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, належних до компетенцiї Ревiзора; 

6) перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини, укладенi Товариством, фiнансову i 

статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi - перевiряти наявнiсть майна 

Товариства; 

7) вносити на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради питання щодо дiяльностi посадових 

осiб Товариства. 

Ревiзор зобов'язаний: 

1) проводити черговi (плановi) за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

рiк для подання висновкiв по рiчному звiту та балансу Товариства; 

2) проводити спецiальнi (позачерговi / позаплановi) перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi, в тому числi поточної дiяльностi Товариства за власної iнiцiативи, або за рiшенням 



Загальних зборiв, рiшеннями Наглядової ради, або за рiшенням Генерального директора; 

3) своєчасно доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених 

перевiрок (планових, позапланових), подавати звiти та повiдомляти про виявленi пiд час 

проведення таких перевiрок недолiки та ризики; 

4) готувати висновки щодо рiчних звiтiв та балансiв Товариства; 

5) вимагати позачергового скликання Загальних зборiв та засiдань Наглядової ради, у випадках 

передбачених чинним законодавством України; 

6) забезпечити доступ членам Наглядової ради до iнформацiї в межах, передбачених чинним 

законодавством України та Статутом Товариства. 

Ревiзор не може передавати свої повноваження третiм особам i несе вiдповiдальнiсть згiдно з 

чинним законодавством України за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у 

висновках та рiшеннях Ревiзора вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання 

покладених на Ревiзора обов'язкiв. 

Повноваження Президента:  

Повноваження Президента Товариства визначенi Статутом АТ "Украгрохiмхолдинг". 

Президент Товариства здiйснює функцiї,  якi не входять до компетенцiї Генерального 

директора з управлiння поточною дiяльнiстю, а саме: 

1) iнформує акцiонерiв Товариства про поточну дiяльнiсть Товариства; 

2) стратегiчне планування дiяльностi Товариства в напрямках, визначених Статутом АТ 

"Украгрохiмхолдинг". 

Президент Товариства зобов'язаний забезпечувати доступ членам Наглядової ради до iнформацiї 

в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом 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 

З метою надання впевненостi стосовно змiсту Звiту керiвництва (Звiту про корпоративне 

управлiння) за 2020 рiк, емiтент залучив фахового незалежного зовнiшнього аудитора 

(аудиторську фiрму). 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  

Повне найменування - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БГС 

АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 31235849, мiсцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 

буд.26, офiс 310. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане 

рiшенням Аудиторської палати України №4659 вiд 28.01.2016 р.  

Завдання з надання впевненостi виконано аудитором (аудиторською фiрмою) на умовах 

Договору №12/03-3 про здiйснення завдання з надання впевненостi вiд 12.03.2021 р. у 

вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 року № 2258-VIII, Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та 

надання впевненостi, видання 2016-2017 рокiв, затверджених в якостi нацiональних стандартiв 

аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 р. №361, зокрема Мiжнародного стандарту завдань з 

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

оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" i стосується змiсту Звiту керiвництва (Звiту про 

корпоративне управлiння) АТ "Украгрохiмхолдинг" за перiод 01.01.2020р. - 31.12.2020 р. 

Цiлями завдання є висловлення думки щодо вiдповiдностi наведеної iнформацiї у Звiтi про 

корпоративне управлiння, прийнятнiсть систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, 

вiдповiднiсть повноважень управлiнського персоналу АТ "Украгрохiмхолдинг", та загального 

подання iнформацiї, застосованих критерiїв чи описiв. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  

ЩОДО ЗВIТУ КЕРIВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 



Призначається для власникiв цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАГРОХIМХОЛДИНГ" (далi за текстом - Товариство), управлiнського персоналу 

пiдприємства та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Основнi вiдомостi про Товариство: 

Приватне акцiонерне товариство "Украгрохiмхолдинг" 

Код за ЄРДПОУ: 32735896. 

Мiсцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вулиця В'ячеслава Липинського, буд. 12, лiтера Б 

Дата державної реєстрацiї: 11.11.2003 року. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 

20.15 Виробництво добрив i азотних сполук 

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна 

 

Iдентифiкацiя звiту 

Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства (далi - Звiт). 

Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 "Звiт 

керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року 

№3480-IV (зi змiнами та доповненнями). 

Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з 

надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи 

оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства 

України щодо акцiонерних товариств.  

 

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв 

У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне 

управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет 

завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.  

Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008 

року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi 

папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв 

корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. 

 

Властивi обмеження 

Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю Товариства не 

стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати 

неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур. 

 

Застосовнi критерiї 

Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо 

надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про 

окремi статтi Звiту, як цього вимагає  Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826. 

У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити 

свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити 



iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту про 

корпоративне управлiння емiтента. 

Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз 

завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет 

завдання може не пiдходити для iнших цiлей. 

 

Iдентифiкацiя вiдповiдальностi 

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за 

вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне 

надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання. 

             

Застосованi стандарти 

Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 

"Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". 

 

Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги 

ПП "Аудиторська фiрма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю 

якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи 

задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних 

стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

 

Незалежнiсть та вимоги етики 

Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

затвердженого наказом фiрми, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, 

об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

 

Iнформативний перегляд виконаної роботи 

Досвiд  та методика  виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми 

включають:  

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження; 

o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку 

доказiв; 

o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;  

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;  

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання  (запити, опитування, перегляд 

документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);    

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання 

впевненостi.         

Аудитор  перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за 

2020 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом 

Товариства документами. Зокрема про: 

вiдсутнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

застосовану  Товариством практику корпоративного управлiння; 

проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;  

персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень;  

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;  

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

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

загальних зборах емiтента; 



порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

повноваження посадових осiб емiтента. 

Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та 

вiдповiднi докази для надання висновку.   

 

Основа для думки iз застереженням 

Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння, яким би були задекларованi 

основнi принципи корпоративного управлiння якi застосовуються Товариством, тодi як його 

наявнiсть  пiдвищила конкурентоспроможнiсть та економiчну ефективнiсть завдяки 

забезпеченню належної уваги до iнтересiв акцiонерiв; рiвноваги впливу та балансу iнтересiв 

учасникiв корпоративних вiдносин; фiнансової прозоростi; запровадження правил ефективного 

менеджменту та належного контролю.   

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовiрностi окремих 

роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2020 рiк, що перевiрялись з 

урахуванням застосованих критерiїв завдання. 

 

Висновок iз застереженням  

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз 

застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство 

при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, що 

перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих 

аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну 

iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв. 

 

Ю. О. Семенiхiна Директор        

Сертифiкат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ 

 

19 березня 2021р.  

м. Харкiв, Україна 

Основнi вiдомостi про аудитора 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849) 

Мiсцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 26 тел. (057)7 140 190 

Зареєстровано в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018р. № 4659 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

У складi рiчної iнформацiї (Рiчному звiтi керiвництва (звiтi про управлiння)) не наводяться 

вiдомостi про iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг", оскiльки 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 

Приватне акцiонерне 

товариство "Еко-Азот" 

31489809 18002, Україна, 

Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, 

мiсто Черкаси, 

вулиця Смiлянська, 2 

142'500 57 142'500 0 

Приватне акцiонерне 

товариство "Торговий дiм 

"Сумськi добрива" 

32185951 40007, Україна, 

Сумська обл., 

Зарiчний р-н, мiсто 

Суми, вулиця 

Черкаська, 4 

47'500 19 47'500 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм 

"Iзоляцiйнi Матерiали" 

31939590 61052, Україна, 

Харківська обл., 

Шевченкiвський р-н, 

мiсто Харкiв, 

Рiздвяна, 17, кiмната 

2-4 

47'500 19 47'500 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiсью "Iнвестхiм" 

 

 2447

9772 

61052, УКРАЇНА, 

Харківська обл., 

Холодногiрський р-н, 

м.Харкiв, Рiздвяна, 

будинок 17, кабiнет 

6-1 

12'500 5 12'500 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 250'000 100 250'000 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 iменна 

250'000 1.00 Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми 

акцiями в порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом. Порядок обiгу 

акцiй визначається законодавством. Акцiонери 

Товариства мають право: брати участь в управлiннi 

справами Товариства (через участь та голосування на 

Загальних зборах особисто або через своїх 

уповноважених представникiв); обирати та бути 

обраними до органiв управлiння Товариством; 

вимагати (при володiннi бiльш як 10%акцiй 

Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв 

чи перевiрки зовнiшнiм аудитором 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;брати 

участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати 

його частку (дивiденди) у порядку, визначеному 

законодавством України та внутрiшнiми нормативними 

документами Товариства; отримувати будь-яку 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така 

iнформацiя не носить характеру iнформацiї з 

обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємно); 

користуватися переважним правом на придбання 

додатково випущених Товариством акцiй; вiльно 

розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, 

вставновленому законодавством України; отримати 

при лiквiдацiї Товариства частку грошових коштiв, 

отриманих вiд продажу його майна, що залишилися 

пiсля розрахункiв по оплатi працi працiвникiв, 

розрахункiв з бюджетом та кредиторами, пропорцiйно 

до частки кожного акцiонера у статутному фондi 

Товариства. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - 

дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх 

нормативних документiв Товариства; - виконувати 

рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння 

Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - 

сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної 

дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та 

ефективностi дiяльностi; - оплатити повну номiнальну 

Емiтент не здiйснював публiчної 

пропозицiї, допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру 



вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) 

та термiни, передбаченi Статутом i рiшеннями 

загальних зборiв; - не розголошувати iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну 

таємницю та носить конфiденцiйний характер; - брати 

участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його 

дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i 

нематерiальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнiв 

повiдомити Товариство та/або депозитарну установу, 

що здiйснює облiк власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства, про змiну свого фактичного мiсця 

реєстрацiї; - виконувати свої зобов'язання щодо 

Товариства; - нести iншi обов'язки, встановленi 

Статутом Товариства та передбаченi законодавством 

України. 

Примітки: 

д/н 





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 

15.11.2010 636/10/1/10 Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000099287 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 250'000 250'000 100 

Опис 

Товариство протягом року  торгiвлю цiнними паперами не здiйснювало. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймало. Акцiї 

розмiщенi в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Товариство до бiржового списку та бiржового реєстру  протягом року не включене та 

не реєструвалось. 

 



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 

15.11.2010 Територiальне 

управлiння  

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в 

м. Києвi та  

Київськiй областi 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000099287 загальнi збори 

акцiонерiв 

В статутi товариства: 7.1. Акцiї 

Товариства розподiляються мiж 

Засновниками i не можуть 

розповсюджуватись шляхом 

пiдписки, купуватись та продаватись 

на бiржi, за виключенням випадкiв 

передбачених Законом України "Про 

акцiонернi товариства". Особи, якi 

набули право власностi на акцiї 

Товариства, набувають статусу 

акцiонерiв Товариства.  7.7. 

Переважним правом, акцiонерiв 

визнається:  7.7.1. право акцiонера - 

власника простих акцiй придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi 

простих акцiй;  7.7.2. право 

акцiонера - власника привiлейованих 

акцiй придбавати розмiщуванi 

Товариством привiлейованi акцiї 

цього або iншого класу, якщо акцiї 

такого класу надають їх власникам 

перевагу щодо черговостi отримання 

дивiдендiв чи виплат у разi лiквiдацiї 

Товариства, пропорцiйно частцi 

належних акцiонеру привiлейованих 

акцiй певного класу у загальнiй 

кiлькостi привiлейованих акцiй цього 

класу.  7.8. Акцiонери мають 

переважне право придбання у iншого 

акцiонера, який здiйснює продаж 

належних йому акцiй Товариства у 

вiдповiдностi до Закону України "Про 

визначений статутом 



акцiонернi товариства".   7.10. 

Акцiонери Товариства без обмежень 

можуть розпоряджатися акцiями 

Товариства, в тому числi продавати 

чи iншим чином вiдчужувати їх на 

користь iнших юридичних та 

фiзичних осiб. У цьому випадку iншi 

акцiонери Товариства мають 

переважне право викупити цi акцiї. 

7.11. Акцiонер зобов'язаний 

повiдомити iнших акцiонерiв про свiй 

намiр продати належнi йому акцiї, а 

також цiну та умови такого продажу. 

Якщо акцiонери Товариства не 

скористалися своїм переважним 

правом протягом 30 (тридцяти) 

календарних днiв з дня отримання 

повiдомлення про намiр акцiонера 

продати свої акцiї, вони можуть бути 

вiдчуженi третiм особам. Акцiї 

можуть бути придбанi на пiдставi 

договору з їх власником за цiною, що 

визначається сторонами, а також у 

порядку спадкоємства громадян або 

правонаступництва юридичних осiб. 

 



 

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: 848.3 818.7 0 0 848.3 818.7 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 5.7 0.4 0 0 5.7 0.4 

  транспортні засоби 842.6 818.3 0 0 842.6 818.3 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 848.3 818.7 0 0 848.3 818.7 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв кiнець звiтного року становить 

1123.4 тис.грн., знос - 304.7 тис.грн. Орендованих основних засобiв 

немає. Основнi засоби мають середнiй ступiнь зносу (27.1%). 

Обмежень щодо використання основних засобiв немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-13'767.8 -15'265.5 

Статутний капітал (тис.грн) 250 250 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

250 250 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

звiтного перiоду становить -14017.8 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 

-14017.8 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -15515.5 тис.грн. Рiзниця мiж 

розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить -15515.5 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру 

статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного 

кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

Відсоток за 

користування 

коштами 

Дата 

погашення 



грн) (відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 11'517.1 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4'650.3 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 16'167.4 X X 

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БГС 

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи  31235849 

Місцезнаходження 61024, Україна, Харківська обл., 

Київський р-н, м.Харкiв, ВУЛИЦЯ 

ГУДАНОВА, будинок 9/11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4659 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.01.2016 

Міжміський код та телефон +380577140190 

Факс +380577140190 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Договiр №18/02-3 про здiйснення 

завдання з надання впевненостi вiд 

18.02.2020 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПIНIНА, 

будинок 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не має 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

не має 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445910400 

Факс +380444825201 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Договiр №Е-2287 про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв вiд 30.11.2010 р. 

 

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, 

АНТОНОВИЧА, будинок 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA, №DR/00 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 0442875670 

Факс 0442875670 

Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 

Опис Надає послуги з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку та подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до Комiсiї згiдно рахунку на оплату 

№АФ-ОП-П10225 вiд 10.01.2020 р. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2021.01.01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАГРОХIМХОЛДИНГ" 
за ЄДРПОУ 32735896 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Приватне підприємство за КОПФГ 120 



Вид економічної 

діяльності 
Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90 

Середня кількість працівників, осіб: 5 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 01054, Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд.12 лiтера 

"Б", 0442464206 

 

1. Баланс 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 848.3 818.7 

    первісна вартість 1011 1123.4 1123.4 

    знос 1012 (275.1) (304.7) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 848.3 818.7 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 8.4 8.4 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 63.6 76.8 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 54 54 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19.3 7.7 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 0.7 1 

Витрати майбутніх періодів 1170 3.4 2 

Інші оборотні активи 1190 211.8 211.8 

Усього за розділом II 1195 307.2 307.7 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1155.5 1126.4 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 250 250 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -15515.5 -14017.8 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 -15265.5 -13767.8 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 1595 0 8846.5 



та забезпечення 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 1.2 

    розрахунками з бюджетом 1620 13.2 9.7 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 15.4 12 

    розрахунками з оплати праці 1630 56.5 44.1 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 16335.9 5980.7 

Усього за розділом III 1695 16421 6047.7 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 1155.5 1126.4 

Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi в 2020 р. здiйснювався згiдно вимогам Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996 вiд 16.07.1999р. 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2020 рік 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 17.2 0 

Інші операційні доходи 2120 28 0 

Інші доходи 2240 2670.6 0 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2715.8 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (3.5) (0) 

Інші операційні витрати 2180 (1214.6) (1940.2) 

Інші витрати 2270 (0) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1218.1) (1940.2) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1497.7 -1940.2 

Податок на прибуток 2300 (0) (0) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1497.7 -1940.2 

Примітки: Вiдображення в облiку фiнансових результатiв пiдприємства вiдбувається з додержанням 

основного принципу бухгалтерського облiку - нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат. Визнання 

доходiв та витрат пiдприємство здiйснює у вiдповiдностi до П(С)БО 15 "Дохiд", та П(С)БО 16 "Витрати". 

Дохiд визначається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 

власного капiталу. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв 

або збiльшенням зобов'язань. 

 

 

Керівник    Шпiлєнко Михайло Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Бiлоус Свiтлана Iванiвна 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво АТ "Украгрохiмхолдинг" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та 

пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, 

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 цiнних паперiв, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони 

стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - генеральний директор 

Шпiлєнко Михайло Миколайович та головний бухгалтер Бiлоус Свiтлана Iванiвна. 

 

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 

13.04.2020  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


