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

(прізвище та ініціали керівника)

МП
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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОАЗОТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05761620
4. Місцезнаходження
51909, Дніпропетровська обл., Пiвденний р-н, м. Кам`янське, вул. С.Х. Горобця,1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05692) 7-14-23, (05692) 7-07-40
6. Електронна поштова адреса
novikova@azot.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.azot.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, зазначена станом
31.12.2016 р.
У
статутному
капiталi
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
державної
частки
немає.
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" не має стратегiчного значення для економiки та безпеки
держави. ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" не займає монопольне (домiнуюче) становище. Через це
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" не потрiбно проходити процедуру визначення рейтингової
оцiнки та таблиця "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювалась.
Інформація про викуп власних акцій не надається, оскiльки емiтент не здiйснював
подiбних дiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки у звiтному перiодi Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не
приймалося, дивiденди акцiонерам не виплачувалися.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
надається, оскiльки у звiтньому перiодi зазначенi рiшення не приймалися.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, оскiльки у звiтньому перiодi зазначенi рiшення
не приймалися.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки
емiтент не здiйснював подiбних дiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери не надається, оскiльки у
звiтному перiодi емiтентом зазначенi цiннi папери не випускалися.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку вiдсутня, так як Товариством розкривається фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, емiтент цiльових облiгацiй не випускав.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не виспускало борговi
цiннi папери з забезпечення випуску.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОАЗОТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№ 237047
3. Дата проведення державної реєстрації
18.07.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
351583750
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)
4018
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук
20.13 - Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
46.75 – Оптова торгівля хімічними продуктами
10. Органи управління підприємства
Емiтент являється акцiонерним товариством, тому iнформацiю щодо органiв управлiння
не розкриває.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) Поточний рахунок
26003160400001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) Поточний рахунок
26000160400004
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Виробництво особливо
небезпечних хiмiчних речовин
(згiдно з перелiком, що

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
серiя АВ №
586953

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
20.02.2015
Мiнприроди України
20.02.2020
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визначаються КМ України)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
продовжено.
Придбання, виробництво,
серiя АЕ
29.01.2015 Державна служба України з 22.01.2020
зберiгання, перевезення,
№575633
питань контролю за
ввезення на територiю України,
наркотиками
вивезення з територiї України,
реалiзацiя (вiдпуск), знищення,
використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) Перелiку
наркотичних засобiв,
психотропних речовин i
прекурсорiв
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Виробництво теплової енергiї на серiя АГ № 11.08.2011
Нацiональна комiсiя, що
теплоелектроцентралях, ТЕС,
500432
здiйснює державне
АЕС, когенерацiйних
регулювання у сферах
установках та установках з
енергетики та комунальних
використанням нетрадицiйних
послуг
або поновлюваних джерел
енергiї
Згiдно до рiшення № 1251 вiд 12.07.2016 емiтент здiйснює зазначений
Опис
вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої лiцензiї без обмеження термiну
її дiї.
Транспортування теплової
серiя АЕ № 03.09.2014
Нацiональна комiсiя, що
20.07.2019
енергiї магiстральними та
287730
здiйснює державне
мiсцевими (розподiльчими)
регулювання у сферi
тепловими мережами
комунальних послуг
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Постачання теплової енергiї
серiя АЕ № 03.09.2014
Нацiональна комiсiя, що
20.07.2019
287731
здiйснює державне
регулювання у сферi
комунальних послуг
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на виконання роботи
№ 914.12.30 21.05.2012 Державна служба гiрничого 21.05.2017
пiдвищеної небезпеки:
нагляду та промислової
виробництво, переробка,
безпеки України
розподiл та застосування
шкiдливих речовин 2 класу
небезпеки (кислота соляна
синтетична технiчна)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на експлуатацiю
№ 635.12.12 08.08.2012 Територiальне управлiння
08.08.2017
устатковання, пов`язаного з
Держгiрпромнагляду у
використанням, зберiганням
Днiпропетровськiй областi
небезпечних речовин (кислота
соляна синтетична технiчна)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Опис
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Виконання роботи пiдвищеної
небезпеки

Опис

Дозвiл на експлуатацiю
устатковання

Опис

Дозвiл на виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

№ 1596.12.30 23.11.2012 Державна служба гiрничого 23.11.2017
нагляду та промислової
безпеки України
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки: виробництво,
переробка, розподiл та застосування шкiдливих речовин 2 i 3 класу
небезпеки: (хлор рiдкий, хлор електролiтичний газоподiбний, азбест,
натр їдкий технiчний, кислота сiрчана технiчна, кислота сiрчана
вiдпрацьована -2 клас небезпеки; хористий кальцiй - 3 клаас небезпеки,
а також водень електролiтичний). За прогнозами емiтента, пiсля
закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
№ 1060.12.12 14.12.2012 Територiальне управлiння
14.12.2017
Держгiрпромнагляду у
Днiпропетровськiй областi
Дозвiл на експлуатацiю устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
небезпечних речовин (хлор рiдкий, хлор електролiтичний
газоподiбний, азбест, натр їдкий технiчний, кислота сiрчана технiчна,
кислота сiрчана вiдпрацьована, хористий кальцiй, водень
електролiтичний). За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї
дозволу, його буде продовжено.
№ 25.13.30 11.01.2013
Нацiональна комiсiя
11.01.2018
регулювання
електроенергетики України
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки: виробництво,
переробка, розподiл та застосування шкiдливих речовин 1,2 i 3 класу
небезпеки: (гiдразин-гiдрат- 1 клас небезпеки;
пятиокис ванадiю, марганцю оксиди (IV): хiмiчний дiоксид марганцю,
дiоксид марганцю - 2 клас небезпеки;
метанол технiчний - 3 клас небезпеки. За прогнозами емiтента, пiсля
закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.

Дозвiл на експлуатацiю
№ 0027.13.12 11.01.2013 Територiальне управлiння
11.01.2018
устатковання, пов`язаного з
Держгiрпромнагляду у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
речовин
Дозвiл на експлуатацiю устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
небезпечних речовин (гiдразин-гiдрат, пятиокис ванадiю, арганцю
Опис
оксиди (IV): хiмiчний дiоксид марганцю, дiоксид марганцю, метанол).
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Дозвiл на експлуатацiю
№ 0379.13.12 19.04.2013 Територiальне управлiння
19.04.2018
устатковання, пов`язаного з
Держгiрпромнагляду у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
речовин
Дозвiл на експлуатацiя устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
Опис
небезпечних речовин (кисень газоподiбний технiчний, кисень рiдкий
технiчний та медичний, азот газоподiбний та рiдкий). За прогнозами
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пiдвищеної небезпеки

Опис
Дозвiл виконання роботи
пiдвищеної небезпеки

Опис

емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
№ 393.13.30 17.04.2013 Державна служба гiрничого 17.04.2018
нагляду та промислової
безпеки України
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки: розподiл та
застосування продуктiв роздiлення повiтря (кисень газоподiбний
технiчний, кисень рiдкий технiчний, азот газоподiбний та рiдкий). За
прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№ 761.13.30 23.07.2013 Державна служба гiрничого 23.07.2018
нагляду та промислової
безпеки України
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки: виробництво,
переробка, розподiл та застосування шкiдливих небезпечних речовин
2,3 класу небезпеки:
- смола карбамiдоформальдегiдна, карбмiд, дiоксид вуглецю, амiак. За
прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.

Дозвiл на експлуатацiю
№ 0709.13.12 19.08.2013 Територiальне управлiння
19.08.2018
устатковання, пов`язаного з
Держгiрпромнагляду у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
речовин
Дозвiл на експлуатацiю устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
Опис
небезпечних речовин : амiак, карбамiд, дiоксид вуглецю, смола
карбамiдоформальдегiдна. За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення
термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на експлуатацiю
№ 0482.15.12 28.08.2015 Територiальне управлiння
27.08.2020
устатковання, пов`язаного з
Держгiрпромнагляду у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
або шкiдливих речовин,
посудин, що працюють пiд
тиском понад 0,05 Мпа,
вантажопiдiймальних кранiв
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на виконання роботи
№ 4402/0/2-15 01.09.2015 Державнв служба України з 21.09.2015
пiдвищеної небезпеки
питань працi (Держпрацi
України)
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки: виробництво,
Опис
переробка, розподiл та застосування амiаку. За прогнозами емiтента,
пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
Дозвiл на експлуатацiю
№ 0445.16.12 22.04.2016
Головне управлiння
21.04.2021
устатковання, пов`язаного з
Держпрацi у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
або шкiдливих речовин
7

Опис

Дозвiл на експлуатацiю устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
небезпечних або шкiдливих речовин: посудин, що працюють пiд
тиском понад 0,05 Мпа; вантажопiдiй мальних кранiв. За прогнозами
емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.

Дозвiл на експлуатацiю
№ 15.91.16.12 09.12.2016
Головне управлiння
08.12.2021
устатковання, пов`язаного з
Держпрацi у
використанням, виготовленням,
Днiпропетровськiй областi
переробкою, зберiганням,
транспортуванням небезпечних
або шкiдливих речовин
Дозвiл на експлуатацiю устатковання, пов`язаного з використанням,
виготовленням, переробкою, зберiганням, транспортуванням
Опис
небезпечних або шкiдливих речовин - вантажопiдiймальних кранiв. За
прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Iмпорт дискiв для лазерних
№ серiя АЕ 28.05.2014 Мiнiстерство економiчного 27.05.2017
систем зчитування
№460647
розвитку i торгiвлi України
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Постачання електричної енергiї серiя АД № 15.08.2012
Нацiональна комiсiя, що
26.08.2017
за нерегульованим тарифом
073924
здiйснює державне
регулювання у сферi
енергетики (НКРЕ)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Роздрiбна торгiвля
витяг № 174 28.09.2016 Головне управлiння ДФС у 05.10.2017
алкогольними напоями
Днiпропетровський областi
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Постачання природного газу,
серiя АД № 08.11.2012
Нацiональна комiсiя, що
12.08.2019
газу (метану) вугiльних родовищ
036400
здiйснює державне
за нерегульованим тарифом
регулювання у сферi
енергетики (НКРЕ)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Транспортування теплової
серiя АЕ № 03.09.2014
Нацiональна комiсiя, що
12.08.2019
енергiї магiстральними та
287730
здiйснює державне
мiсцевими (розподiльчими)
регулювання у сферi
тепловими мережами
комунальних послуг
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Постачання теплової енергiї
серiя АЕ № 03.09.2014
Нацiональна комiсiя, що
12.08.2019
287731
здiйснює державне
регулювання у сферi
комунальних послуг
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Централiзоване водопостачання серiя АЕ № 11.03.2015 Днiпропетровська обласна
26.02.2020
288944
державна адмiнiстрацiя
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
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Технологiчнi процеси або види
господарської дiяльностi, в яких
використовуються джерела
iонiзуючого випромiнювання

серiя АА №
000104

24.12.2012

Центральна державна
05.11.2021
iнспекцiя з ядерної та
радiацiйної безпеки державної
iнспекцiї ядерного
регулювання України
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, її буде
Опис
продовжено.
Надання послуг з перевезення
серiя АГ № 07.06.2011 Мiнiстерство транспорту та
пасажирiв i небезперних
590157
зв'язку України (Головна
вантажiв автомобiльним
державна iнспекцiя на
транспортом (внутрiшнi
автомобiльному транспортi
перевезення пасажирiв
(Головавтотрансiнспекцiя)
автобусами, внутрiшнi
перевезення небезпечних
вантажiв вантажними
автомобiлями, причепами та
напiвпричепами)
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
Опис
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
Медична практика
серiя АГ № 12.07.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я
600558
України
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
Опис
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
Надання послуг з перевезення
серiя АЕ № 24.12.2014 Державна iнспекцiя України з
небезпечних вантажiв
190878
безпеки на наземному
залiзничним транспортом
транспортi
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
Опис
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
Проектування, монтаж, технiчне серiя АЕ № 14.08.2014 Державна служба України з
обслуговування засобiв
291868
надзвичайних ситуацiй
протипожежного захисту та
систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
Опис
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
Надання професiйної освiти на
№ 1354-АК 30.07.2015 Мiнiстерство освiти i науки
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до
України
квалiфiкованих робiтникiв
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
Опис
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
Проектування, монтаж,
серiя АГ№ 15.07.2011
Державний
технiчнеобслуговування
595379
департаментпожежної безпеки
засобiвпротипожежного захисту
МНС України
тасистем опалення, оцiнка
протипожежного стану об`єктiв
Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного
стану об`єктiв, а саме:
- Проектування систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про
Опис
пожежу та управлiння евакуацiєю людей, протидимного захисту,
передавання тривожних сповiщень, пристроїв блискавкозахисту на
об`єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо
пожежної безпеки.
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Дозвiл на виконання
роботипiдвищеної небезпеки

Опис

Дозвiл виконувати
зберiганнябалонiв, цистерн iз
стисненим,зрiдженим,
отруйним,вибухонебезпечним та
iнертнимгазом (амiак,
хлор,вуглекислота, кисень),
їхзаповненя, спорожнення
iремонт
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис

- Монтаж систем пожежної сигналiзацiї, оповiщування про пожежу та
управлiння евакуацiєю людей на об'єктах з високим, середнiм та
незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.
-Технiчне обслуговування систем пожежної сигналiзацiї,
оповiщування про пожежу та управлiння евакуацiєю людей.
- Монтаж, перевiрка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
Технiчне обслуговування систем пожежогасiння (водянi, пiннi) на
об'єктах з високим, середнiм та незначним ступенем ризику щодо
пожежної безпеки.
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманої
лiцензiї без обмеження термiну її дiї.
№ 103.12.30 11.02.2012
Державна служба
11.01.2017
гiрничогонагляду та
промисловоїбезпеки України
Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки:
Технiчний огляд (крiм первинного та позачергового у разi закiнчення
граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї)
вантажопiдiймальних кранiв i машин, пiдйомникiв:
- крани мостового типу вантажопiдiймальнiстю до 50 т (включно);
- крани залiзничнi вантажопiдiймальнiстю до 25 т (включно);
- крани козловi вантажопiдiймальнiстю до 20 т (включно);
- крани баштовi вантажопiдiймальнiстю до 50 т (включно);
- крани стрiловi i самохiднi вантажопiдiймальнiстю до 75 т (включно);
- електромостовi однобалковi крани, електричнi та ручнi талi
вантажопiдiймальнiстю до 10 т (включно);
-пiдйомники самохiднi вантажопiдiймальнiстю до 0,35 т (включно).
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№ 0613.13.12 19.06.2013
Територiальне
19.06.2018
управлiнняДержгiрпромнагляд
у уДнiпропетровськiй обл.

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
09.09.2014 Український державний центр 18.02.2018
БС150-12-0160
радiочастот
313

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
09.09.2014 Український державний центр 20.08.2017
БС150-12-0160
радiочастот
314

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
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Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
аналогового
ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку
сухопутної рухомої служби
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
широкосмугового радiодоступу
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
широкосмугового радiодоступу
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
широкосмугового радiодоступу
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
широкосмугового радiодоступу
Опис
Дозвiл на експлуатацiю
радiоелектронного засобу
широкосмугового радiодоступу
Опис
Дозвiл на спецiальне
водокористування
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
Опис
Дозвiл на спецiальне
водокористування
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
Опис
Дозвiл на спецiальне

продовжено.
№
25.07.2016 Український державний центр 23.06.2021
БС150-12-0286
радiочастот
756

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
09.09.2014 Український державний центр 20.08.2017
БС150-12-0160
радiочастот
315

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
11.03.2015 Український державний центр 02.02.2020
СРТ-12-017099
радiочастот
6
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
11.03.2015 Український державний центр 02.02.2020
СРТ-12-017099
радiочастот
7
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
11.03.2015 Український державний центр 02.02.2020
СРТ-12-017099
радiочастот
4
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
11.03.2015 Український державний центр 02.02.2020
СРТ-12-017099
радiочастот
4
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№
11.03.2015 Український державний центр 02.02.2020
СРТ-12-017099
радiочастот
5
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№ 00305
31.12.2014
Департамент екологiї та
01.07.2016
природних ресурсiв
Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
№ 00672
30.05.2016
Департамент екологiї та
01.12.2016
природних ресурсiв
Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде продовжено.
№ 00769
31.10.2016
Департамент екологiї та
01.11.2019
11

водокористування
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"

природних ресурсiв
Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на спецiальне
№ 00305
31.12.2014
Департамент екологiї та
01.12.2016
водокористування ЛОК "Хiмiк",
природних ресурсiв в
ДОК "Аiст"
Днiпропетровськiй областi
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу на спецiальне водокириствуання
Опис
ЛОК "Хiмiк", його буде продовжено.
Дозвiл на спецiальне
№ 00787
01.12.2016
Департамент екологiї та
01.12.2019
водокористування ЛОК "Хiмiк"
природних ресурсiв
Днiпропетровська обласна
державна адмiнiстрацiя
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на викиди забруднюючих
№
12.12.2012
Департамент екологiї та
12.12.2017
речовин в атмосферне повiтря 12237660000-1
природних ресурсiв в
стацiонарними джерелами (для
9
Днiпропетровський обл.
ЛОК "Хiмiк")
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на викиди забруднюючих
№
22.12.2012
Мiнприроди України
28.12.2017
речовин в атмосферне повiтря 1210436300-75
стацiонарними джерелами
з Додатками
(ПАТ "ДнiпроАЗОТ")
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на розмiщення вiдходiв
б/н
29.01.2014 Днiпропетровська обласна
31.12.2016
державна адмiнiстрацiя
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на продовження
№ 1215.12.30 09.08.2012 Державний комiтет України з 09.08.2017
виконання роботи пiдвищеної
промислової безпеки, охорони
небезпеки
працi та гiрничого нагляду
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної небезпеки:
- технiчний огляд (крiм первинного та позачергового у разi закiнчення
граничного строку експлуатацiї, виникнення аварiї), випробування
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеної небезпеки:
- паровi i водогрiйнi котли теплопродуктiвнiстю понад 0,01 МВт;
посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 МПа;
Опис
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,05
МПа i температурою води вище 110 0 С, якi пiдлягають реєстрацiї в
територiальних органах Держгiрпромнагляду.
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Дозвiл на продовження
виконання роботи пiдвищеної
небезпеки
Опис

№ 1177.13.30 08.11.2013 Державний комiтет України з 07.11.2018
промислової безпеки, охорони
працi та гiрничого нагляду
-Дозвiл на виконання випробування електричного устатковання
електричних мереж, технологiчного електрообладнання напругою
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понад 1000В (до 10 кВ включно):
-силовi трансформатори;
-силовi кабельнi лiнiї;
-уводи i прохiднi iзолятори;
-маслянi та електромагнiтнi вимикачi;
-роз`єднувачi, короткозамикачi;
-вентильнi розрядники та обмежувачi перенапруг;
-вимiрювальнi трансформатори;
-комплектнi розподiльнi установки внутрiшнього та зовнiшнього
розташування;
-електродвигуни змiнного струму;
-заземлювальнi
-пристрої;
-електроустановки.
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Дозвiл на виконання
№ 872.12.30 11.05.2012 Державна служба гiрничого 11.05.2017
випробування електричного
нагляду та промислової
устатковання електричних
безпеки України
мереж, технологiчного
електрообладнання напругою
понад 1000В (до 10 кВ включно)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Свiдоцтво про атестацiю на
№ 24/3-3-КЛ 11.03.2015 Мiнiстерство економiчного 11.03.2018
право проведення калiбрування
розвитку i торгiвлi України
засобiв вимiрювальної технiки
для власних потреб
пiдприємства пiд час випуску
пiсля ремонту та експлуатацiї
вiдповiдно до галузi атестацiї
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Свiдоцтво про атестацiю на
№ 24/3-4-ВЛ 11.03.2015 Мiнiстерство економiчного 11.03.2018
право проведення бюро
розвитку i торгiвлi України
технiчного контролю
вимiрювань до галузi атестацiї
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на виконання
№ 891.13.30 21.08.2013 Державна служба гiрничого 20.08.2018
випробування
нагляду та промислової
безпеки України
Дозвiл на виконання:
випробування: неруйнiвний контроль: вiзуально-оптичний (VT),
ультразвуковий (UT), радiографiчний RT), капiлярний (РТ) наступного
обладнання:
Опис
-технологiчне устатковання хiмiчної, нафтохiмiчної,
нафтогазоперербної промисловостi, хлор- та амiаковикористовуючих
виробництв.
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Дозвiл на розмiщення об`єкту
№ 087
18.11.1998
Виконавчий комiтет
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торгiвлi та сфери послуг

Днiпродзержинської мiської
ради
Емiтент здiйснює зазначений вид дiяльностi вiдповiдно до отриманого
Опис
дозволу без обмеження термiну його дiї.
Дозвiл: виконувати технiчний № 1033.13.30 07.10.2013 Державна служба гiрничого 06.10.2018
огляд (позачерговий пiсля
нагляду та промислової
ремонту) технологiчного
безпеки України
устаткування хiмiчної
промисловостi, хлор та
амiаковикористовуючих
виробництв (компресори).
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл на експлуатацiю: - лифт № 169.12.12 12.03.2012 Територiальне управлiння
12.03.2017
(електричний
Держгiрпромнагляду у
вантажо-пасажирський лифт,
Днiпропетровськiй обл.
виробництва Iталiя)
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл: експлуатацiя
№ 0708.13.12 19.08.2013 Територiальне управлiння
19.08.2018
технологiчного устатковання
Держгiрпромнагляду у
деревообробної промисловостi
Днiпропетровськiй обл.
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл: експлуатацiя
№ 0798.13.12 09.08.2013 Територiальне управлiння
09.08.2018
технологiчного устатковання,
Держгiрпромнагляду у
лiнiйнi частини та їх елементи
Днiпропетровськiй обл.
систем газопостачання
природним газом
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
Опис
продовжено.
Дозвiл: виконувати монтаж,
№ 0799.13.12 09.08.2013 Територiальне управлiння
09.08.2018
демонтаж, ремонт, технiчне
Держгiрпромнагляду у
обслуговування та
Днiпропетровськiй обл.
реконструкцiя устатковання
пiдвищеної небезпеки
Дозвiл: виконувати ментаж, демонтаж, ремонт, технiчне
обслуговування та реконструкцiя устатковання пiдвищеної небезпеки
-технологiчного устатковання, лiнiйних частин та їх елементiв систем
газопостачання природним газом суб`єктiв господарювання та
Опис
населених пунктiв, а також газовикористовуючого обаладнання
потужнiстю понад 100 кВт; газонебезпечнi роботи
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
Дозвiл на виконання робiт:
№ 0172.13.12 27.02.2013
монтаж, демонтаж, ремонт,
технiчне обслуговування машин,
реконструкцiя машин,
механiзмiв, устатковання
пiдвищеної небезпеки вантажопiдiймальних кранiв i
машин, пiдйомникiв

Територiальне управлiння
Держгiрпромнагляду у
Днiпропетровськiй обл.

27.02.2018
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Опис
Дозвiл на виконання роботи

Опис

Дозвiл на виконання роботи

Опис

За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№ 0267.14.12 07.03.2014 Територiальне управлiння
06.03.2019
Держгiрпромнагляду у
Днiпропетровськiй обл.
Дозвiл на виконання роботи:
в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнотому просторi (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах); роботи, що виконуються за допомогою пiдйомних i
пiдвiсних колисок, механiчних пiдiймачiв та будiвельних пiдйомникiв
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.
№ 0268.14.12 07.03.2014

Територiальне управлiння
06.03.2019
Держгiрпромнагляду у
Днiпропетровськiй обл.
Дозвiл на виконання роботи: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт,
технiчне обслуговування, реконструкцiя машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки, а саме: устатковання, пов`язаного
з використанням, виготовленням, переробкою, зберiганням
небезпечних або шкiдливих речовин; технологiчного устатковання
хiмiчної, лiварної промисловостi, хлор-та амiаковикористовуючих
виробництв; технологiчного устатковання для переробки полiмерних
матерiалiв.
За прогнозами емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде
продовжено.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
ТОВ "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНIПРОАЗОТ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
36071825
4) Місцезнаходження
Україна, Днiпропетровська обл., 51909, м. Кам`янське, вул. Днiпропетровська, буд. 75,
кiмната 307
5) Опис
У звiтному перiодi змiн вiдносно участi емiтента у ТОВ "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ
ДНIПРОАЗОТ" не вiдбувалось.
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" володiє 99,866% статутного капiталу ТОВ "БАСКЕТБОЛЬНИЙ
КЛУБ ДНIПРО АЗОТ".
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" має наступнi права та обов'язки згiдно Статуту як учасник
ТОВ "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНIПРО АЗОТ".
1) Найменування
ТОВ "ОРIНЕЯ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
15

36962691
4) Місцезнаходження
Україна, Днiпропетровська обл., 51909, м. Кам`янське, пр. Конституцiї, буд. 2-А, кабiнет
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5) Опис
У 2014 роцi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" придбало корпоративнi права (стало учасником)
ТОВ "ОРIНЕЯ". Частка участi емiтента у статутному капiталi ТОВ "ОРIНЕЯ" становить 100%.
Емiтент як учасник ТОВ "ОРIНЕЯ" має наступнi права згiдно зi Статутом ТОВ "ОРIНЕЯ":
- брати участь в управлiннi справами Товариства в порядку, визначеному в цьому статутi,
за винятком випадкiв, передбачених законами;
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди);
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу Учасника Товариство
зобов'язане надати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства, звiти та акти аудиторських перевiрок, рiшення органiв управлiння
Товариства тощо;
- вносити пропозицiї щодо дiяльностi Товариства на розгляд Загальних Зборiв Учасникiв, Голови
Товариства, Директора Товариства;
- продати або iншим чином вiдступити свою частку у статутному капiталi Товариства в
порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- вийти в передбаченому цим статутом порядку зi складу Товариства;
- iншi права, передбаченi законодавством України.
14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
29.12.2015

Опис

Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
Контактні дані: телефон
батькові особи,
на посаду
та адреса електронної
призначеної на посаду
корпоративного
пошти корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
2
3
4
Новiкова Анастасiя
(05692)71423,
29.12.2015
Олександрiвна
novikova@azot.com.ua
Повноваження Новiкової А.О. в якостi корпоративного секретаря набрали
чинностi з 30.12.2015 р. Новiкова А.О. не має досвiду роботи в якостi
корпоративного секретаря, проте бiльше 5 рокiв працює юрисконсультом бюро
корпоративного права. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
ДIМСI ЕКВIТIЗ ЛТД.ДIМСI
ЕКВIТIЗ ЛТД. (DEMSEY
EQUITIES LTD.)
63 юридичних осiб
Прізвище, ім'я, по батькові

Місцезнаходження

-, Вiргiнськi о-ви (Брит.), - р-н, -,
Вантерпул Плаза, П.С. 873,
Вiкхемз Кей 1, Роуд Тау
-, -, - р-н, -, Серія, номер, дата видачі та найменування
597249

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
23
76,8496
Відсоток акцій
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фізичної особи

органу, який видав паспорт

Фiзичнi особи

-- -

(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,142878
99,992478
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiдоров Сергiй Леонiдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 632890 28.05.2002 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України у
Днiпропетровськiй обл.
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", заступник Голови Правлiння - директор з економiки та фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.11.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначаються Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: керiвництво поточними справами Товариства, органiзацiя розробки та
виконання планiв i завдань з питань виробничої дiяльностi Товариства iз забезпеченням їх
фiнансово-економiчної ефективностi, скликання засiдань Правлiння, органiзацiя пiдготовки
питань до розгляду на цих засiданнях, керiвництво засiданнями i органiзацiя ведення протоколу
засiдань.
15.01.2015 року Наглядовою радою ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Сiдорова С.Л. було обрано
Головою Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали 709
826,62 грн.
Строк повноважень Голови Правлiння згiдно Статуту 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв Сiдоров С.Л. обiймав наступнi посади: член Правлiння, заступник
Голови Правлiння - директора з економiки та фiнансiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", з 17.11.2014 р. т.в.о.
Голови Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", з 15.01.15 Голова Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння - технiчний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Гупало Олег Семенович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 263391 09.10.1998 Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл.
4) Рік народження
1963
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДнiпроАЗОТ", директор з комерцiйних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
31.03.2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ Гупало О.С. було обрано
членом Правлiння Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3
роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали 334
928,71 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду члена Правлiння, Першого заступника Голови
Правлiння - технiчного директора ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння, заступник Голови Правлiння - директор з персоналу та загальних питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iлларiошин Iгор Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 282916 25.12.2003 Стахановський МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Стахановський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння - директор з
управлiння персоналом та загальних питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
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Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
31.03.2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Iлларiошина I.В. було
обрано членом Правлiння Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту
Товариства, 3 роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали 363
733,22 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду члена Правлiння, заступника Голови Правлiння директора з персоналу та загальних питань ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння, заступник Голови Правлiння - комерцiйний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовойт Андрiй Михайлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 674403 19.06.1997 Заводський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Стахановський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння з комерцiйних
питань
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
31.03.2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Пустовойта А.М. було
обрано членом Правлiння Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту
Товариства, 3 роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали
327 595,96 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду члена Правлiння, заступника Голови Правлiння комерцiйного директора ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння, заступник Голови Правлiння - директор з економiки та фiнансiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмихал Дмитро Павлович
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3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 080284 27.02.1996 Орджонiкiдзервський МВУМВС України у Днiпропетровськiй
областi
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Стахановський завод феросплавiв", заступник Голови Правлiння з економiки та
фiнансiв
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2015, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
15.01.2015 р. Наглядовою радою ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Чмихал Д.П. обраний до складу
Правлiння на посаду члена Правлiння, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту
Товариства, 3 роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали
378 279,88 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: ПАТ "Стахановський завод
феросплавiв", заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв, з 15.01.2015 р. ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" член Правлiння, заступник Голови Правлiння - директор з економiки та фiнансiв
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Правлiння, заступник технiчного директора з виробництва
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Владiслав Леонiдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 905100 13.11.1997 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4) Рік народження
1964
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДНIПРОАЗОТ", начальник цеху синтезу амiаку № 1-Б
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
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Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
31.03.2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Левченко В.Л. було
обрано членом Правлiння Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту
Товариства, 3 роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали
337 184,24 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду члена Правлiння, заступника технiчного
директора з виробництва ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Правлiння, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саламаха Валерiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 320788 12.09.1996 Баглiйський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.
4) Рік народження
1961
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
36
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "ДнiпроАЗОТ", начальник фiнансового вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння (його членiв) передбаченi Статутом Товариства,
Положенням "Про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
основними серед яких є: здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
виконання покладених на Правлiння рiшень Загальних зборiв Товариства.
26.08.2003 року згiдно наказу по ВАТ "ДнiпроАЗОТ" Саламаху В.М. було обрано на
посаду головного бухгалтера Товариства.
31.03.2014 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" Саламаху В.М. було
обрано членом Правлiння Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту
Товариства, 3 роки.
У 2016 роцi винагорода посадової особи та вiдповiдний єдиний соцiальний внесок склали
345 090,01 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду члена Правлiння, головного бухгалтера
ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
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член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Михайло Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 325575 30.05.2001 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1985
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.04.2014, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
04.04.2014 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2014 вiд 04.04.2014 р.) прийняте рiшення про обрання Радченко М.Ю. членом
Наглядової ради Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 роки.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" (протокол №
1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень члена Наглядової Ради
Радченко М.Ю., у зв'язку з приведенням складу Наглядової ради у вiдповiдностi до вимог
набраного чинностi Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 07.04.2015 р. № 289-VIII.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агафонов Олексiй Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АМ 278341 12.02.2011 Красногвардiйський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
4) Рік народження
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1985
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
04.04.2014 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2014 вiд 04.04.2014 р.) прийняте рiшення про обрання Радченко М.Ю. членом
Наглядової ради Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 роки.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про припинення повноважень члена
Наглядової Ради Радченко М.Ю., у зв'язку з приведенням складу Наглядової ради у вiдповiдностi
до вимог набраного чинностi Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 07.04.2015 р. № 289-VIII.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ярмiш Євгенiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 597948 18.02.1998 Комсомольським МВ УМВС в Полтавськiй областi
4) Рік народження
1982
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2014 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Ярмiш Є.С. членом
Наглядової ради Товариства. Ярмiш Є.С.обраний до складу Наглядової ради як представник
акцiонера CARNTON COMMERCIAL LTD. Ярмiш Є.С. не є незалежним директором. Строк
повноважень особи вiдповiдно до Статуту Товариства призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Випрiк Алла Митрофанiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АН 063938 26.09.2002 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
областi
4) Рік народження
1957
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
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26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" (протокол
№ 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Випрiк А.М. членом Наглядової ради
Товариства. Випрiк А.М. обрана до складу Наглядової ради як представник акцiонера QUINNTO
HOLDINGS LTD. Випрiк А.М. не є незалежним директором.Строк повноважень особи вiдповiдно
до Статуту Товариства призначено до моменту обрання наступного складу Наглядової ради на
Загальних зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим
Статутом.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лахно Вадим Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року
черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Лахно В.С. членом
Наглядової ради Товариства. Лахно В.С. обраний до складу Наглядової ради як представник
акцiонера DEMSEY EQUITIES LTD. Лахно В.С. не є незалежним директором. Строк
повноважень особи вiдповiдно до Статуту Товариства призначено до моменту обрання
наступного складу Наглядової ради на Загальних зборах Товариства або до припинення
повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", яке вiдбулось 26.05.2016 р. було
прийнято рiшення обрати Лахно В.С. Головою Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ". Вважати
повноваження Лахно В.С. на посадi Голови Наглядової ради такими, що набувають чинностi з
26.05.2016 р.
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Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5
рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад на iнших пiдприємствах якi займає посадова
особа.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масько Андрiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Масько А.С. членом
Наглядової ради Товариства. Масько А.С. не є представником акцiонера. Масько А.С. є
незалежним директором у складi Наглядової ради. Строк повноважень особи вiдповiдно до
Статуту Товариства призначено до моменту обрання наступного складу Наглядової ради на
Загальних зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим
Статутом.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад на iнших пiдприємствах якi займає
посадова особа.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
член Наглядової ради
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2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курiпко Наталiя Петрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Наглядової ради (її членiв) визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є:
затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства; затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; усунення вiд виконання
обов'язкiв Голови та членiв Правлiння.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Курiпко Н.П. членом
Наглядової ради Товариства. Курiпко Н.П. не є представником акцiонера. Курiпко Н.П. є
незалежним директором у складi Наглядової ради. Строк повноважень особи вiдповiдно до
Статуту Товариства призначено до моменту обрання наступного складу Наглядової ради на
Загальних зборах Товариства або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим
Статутом.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколенко Геннадiй Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
27

6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є: керування роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiл
обов'язкiв мiж її членами, скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя пiдготовки питань до
розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Нiколенко Г.I. членом
Ревiзiйної комiсiї Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 роки.
26.05.2016 року на засiданнi Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" було обрано
Нiколенко Г.I. Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лихачова Юлiя Георгiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства та
Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є: проводити перевiрки щорiчного звiту про
28

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також
каси та майна;розглядати кошториси витрат та плани Товариства;здiйснювати ревiзiю
бухгалтерських документiв;готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi
збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;вимагати позачергового скликання
Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або
виявлення зловживань посадових осiб Товариства;повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в
перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань
недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" (протокол
№ 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Лихачової Ю.Г. членом Ревiзiйної
комiсiї Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 роки.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) Посада
член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубовська Тетяна Вячеславiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2016, обрано згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства
та Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОАЗОТ", основними серед яких є: проводити перевiрки щорiчного звiту про
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також
каси та майна;розглядати кошториси витрат та плани Товариства;здiйснювати ревiзiю
бухгалтерських документiв;готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi
збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс;вимагати позачергового скликання
Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або
виявлення зловживань посадових осiб Товариства;повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в
перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань
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недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
Винагорода посадовiй особi, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi не
виплачувалася.
26.05.2016 року черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
(протокол № 1/2016 вiд 26.05.2016 р.) прийняте рiшення про обрання Дубовської Т.В. членом
Ревiзiйної комiсiї Товариства, зi строком повноважень, вiдповiдно до Статуту Товариства, 3 роки.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом
останнiх 5 рокiв.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо посад, якi обіймає посадова особа на iнших
пiдприємствах.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Правлiння

член Правлiння,
Перший заступник
Голови Правлiння технiчний
директор
член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння директор з
персоналу та
загальних питань
член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння комерцiйний
директор
член Правлiння,
заступник Голови
Правлiння директор з
економiки та
фiнансiв
член Правлiння,
заступник
технiчного

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Сiдоров Сергiй
Леонiдович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

3
АМ 632890 28.05.2002
Баглiйський РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС
України у Днiпропетровськiй
обл.
АК 263391 09.10.1998 Мiський
в/м ДнiпровськогоРВ
Днiпродзержинського МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
обл.
ЕН 282916 25.12.2003
Стахановський МВ УМВС
України в Луганськiй обл.

4
15 825

Пустовойт Андрiй
Михайлович

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
15 825

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АЕ 674403 19.06.1997 Заводський
РВ Днiпродзержинського МУ
УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Чмихал Дмитро
Павлович

АЕ 080284 27.02.1996
Орджонiкiдзервський МВУМВС
України у Днiпропетровськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Левченко
Владiслав
Леонiдович

АЕ 905100 13.11.1997
Баглiйський РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС

55 498

0

55 498

0

0

0

Гупало Олег
Семенович

Iлларiошин Iгор
Вiкторович
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директора з
виробництва
член Правлiння,
головний
бухгалтер

Саламаха Валерiй
Миколайович

Голова Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради
член Наглядової
ради

Лахно Вадим
Сергiйович
Курiпко Наталiя
Петрiвна
Масько Андрiй
Сергiйович
Ярмiш Євгенiй
Сергiйович

член Наглядової
ради

Випрiк Алла
Митрофанiвна

Голова Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї
член Ревiзiйної
комiсiї

Нiколенко
Геннадiй Iванович
Лихачова Юлiя
Георгiївна
Дубовська Тетяна
Вячеславiвна

України в Днiпропетровськiй
обл.
АЕ 320788 12.09.1996
Баглiйський РВ
Днiпродзержинського МУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
обл.
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
КН 597948 18.02.1998
Комсомольським МВ УМВС в
Полтавськiй областi
АН 063938 26.09.2002
Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй
областi
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Фiзична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Усього

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 325

0,0002

71 325

0

0

0
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

ДIМСI ЕКВIТIЗ ЛТД. (DEMSEY 597249
EQUITIES LTD.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

-, Вiргiнськi о-ви
(Брит.), - р-н, -,
Вантерпул Плаза,
П.С. 873, Вiкхемз
Кей 1, Роуд Тау
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

8 086 426
250

Кількість
акцій
(шт.)

8 086 426
250

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
23

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
23

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

23

23

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

8 086 426
250

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

8 086 426
250

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
26.05.2016
89,922

Перелiк питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" на 2016 рiк.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй
редакцiї.
10. Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння та контролю Товариства.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової
ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення:
По першому питанню Порядку денного:
"Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв"
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв
пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань
порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз
забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв,
повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я".
1.2. Затвердити умови Договору № 3 вiд 05.04.2016 року про надання послуг по
iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ",
призначених на 26.05.2016 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї,
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укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" та ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ДНIПРОАЗОТ".
1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" наступний
склад Лiчильної комiсiї:
- Голова лiчильної комiсiї - Грищенко Антон Iванович;
- член лiчильної комiсiї - Климова Олена Борисiвна;
- член лiчильної комiсiї - Шпак Альона Миколаївна;
- член лiчильної комiсiї - Грищенко Микола Олександрович;
- член лiчильної комiсiї - Фандiй Вiталiй Iванович.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По другому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв"
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв:
- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин.
- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.
- для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане
лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння,
Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, Головi та секретарю
Загальних зборiв акцiонерiв, Головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй.
- усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного,
надаються виключно у письмовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до
моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням
прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх
пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться
виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були
затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства,
та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для
голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного
голосування),
виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї,
засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки
засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або
шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв
голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється
вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи),
прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та
найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається
з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не
позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування
щодо одного проекту рiшення; ?). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у
бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням
(кумулятивне голосування).
- бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час
пiдрахунку голосiв.
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- бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не
надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться
стороннi написи та/або виправлення.
- допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду
окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або
самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного
кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не
є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого
голосування без використання бюлетенiв для голосування).
- особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими
особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальнi збори
акцiонерiв не допускаються (окрiм представникiв засобiв масової iнформацiї).
- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України
"Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi
проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про
оголошення перерви до наступного дня приймається
простою
бiльшiстю
голосiв
акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.
- загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду
питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду
питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
- в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду
та прийняття з даного питання рiшення по сутi, Головою загальних зборiв може
бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення
питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду
без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв
акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв
наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях)
питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про
зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування
вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку
денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання
бюлетенiв для голосування.
- з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень
та чинного законодавства України.
- протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови Правлiння Товариства.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По третьому питанню Порядку денного:
"Розгляд
звiту
Правлiння
ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ"
про
результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння Товариства"
3.1. Роботу Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в 2015 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його
установчих документiв.
3.2. Звiт Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По четвертому питанню Порядку денного:
"Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками
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розгляду звiту Наглядової ради"
4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в 2015 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i
положенням його установчих документiв.
4.2. Звiт Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк затвердити.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По п'ятому питанню Порядку денного:
"Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї"
5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в 2015 роцi визнати
задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i
положенням його установчих документiв.
5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" про результати
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По шостому питанню Порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк"
6.1.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По сьомому питанню Порядку денного:
"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" за пiдсумками роботи в 2015 роцi. Прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства"
7.1. Затвердити прибуток у розмiрi 108 840 134, 46 грн. (сто вiсiм мiльйонiв
вiсiмсот сорок тисяч сто тридцять чотири гривнi 46 копiйок), отриманий
Товариством за 2015 рiк.
7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2015 роцi у повному обсязi, у сумi 108
840 134, 46 грн. (сто вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок тисяч сто тридцять чотири
гривнi 46 копiйок), залишити нерозподiленим.
7.3. Вiдрахування до резервного (страхового) капiталу Товариства не проводити у
зв'язку iз його формуванням у необхiдному розмiрi, у вiдповiдностi до вимог
законодавства України та Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
7.4. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк не
нараховувати та не сплачувати.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По восьмому питанню Порядку денного:
"Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" на 2016 рiк"
8.1. Основнi напрями дiяльностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" на 2016 рiк затвердити.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По дев'ятому питанню Порядку денного:
"Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй
редакцiї"
9.1.
Шляхом
викладення
Статуту
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до
Статуту Товариства, пов'язанi iз приведенням окремих положень Статуту у
вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України та, безпосередньо, у
вiдповiднiсть до змiн у Законi України "Про акцiонернi товариства", внесенi
Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв" вiд 07.04.2015 р.№ 289-VIII.
9.2. Делегувати Головi Правлiння право пiдпису Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в
редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.05.2016 р.
9.3. Доручити Головi Правлiння особисто або через представника Товариства на
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пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку
державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 26.05.2016 р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По десятому питанню Порядку денного:
"Про внесення змiн до дiючих Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння та контролю Товариства"
10.1. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести змiни до Положень ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ", що регламентують дiяльнiсть Товариства та його органiв
управлiння та контролю, а саме:
1. "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ";
2. "Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ";
3. "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ";
4. "Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОАЗОТ".
та встановити, що датою набуття чинностi в новiй редакцiї Положень, що
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата
проведення державної реєстрацiї Статуту ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.05.2016р.
10.2. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що
регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства в редакцiї,
затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.05.2016р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По одинадцятому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової
ради Товариства"
11.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв
акцiонерiв 26.05.2016 р.) Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
11.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв
акцiонерiв 26.05.2016 р.) Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що
втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами
акцiонерiв Товариства 26.05.2016 р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По дванадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членiв Наглядової ради Товариства"
12.1. Обрати з 26.05.2016 р. членами Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОАЗОТ":
№
з/п
Прiзвище, iм'я, по-батьковi Додаткова iнформацiя про обрану особу
1
Лахно Вадим Сергiйович
представник акцiонера DEMSEY EQUITIES
LTD
2
Випрiк Алла Митрофанiвна представник
акцiонера
QUINNTO
HOLDINGS LTD
3
Ярмiш Євгенiй Сергiйович
представник
акцiонера
CARNTON
COMMERCIAL LTD
4
Масько Андрiй Сергiйович незалежний директор
5
Курiпко Наталiя Петрiвна
незалежний директор
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По тринадцятому питанню Порядку денного:
"Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
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пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради"
13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.
13.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" у встановленому
законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати
цивiльно-правовi договори мiж ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" та обраними членами
Наглядової ради Товариства.
13.3. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради
Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
"Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства"
14.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв
акцiонерiв 26.05.2016 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення Загальних зборiв
акцiонерiв 26.05.2016 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що
втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами
акцiонерiв Товариства 26.05.2016 р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства"
15.1. Обрати з 26.05.2016 р. членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ДНIПРОАЗОТ":
№
з/п
Прiзвище, iм'я, по-батьковi
1
Нiколенко Геннадiй Iванович
2
Лихачова Юлiя Георгiївна
3
Дубовська Тетяна Вячеславiвна
---------------------------------------------------------------------------------------------------------По шiстнадцятому питанню Порядку денного:
"Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв"
16.1. Затвердити вчиненi Правлiнням ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" у перiод з 29.04.2015
року по 26.05.2016 року значнi правочини, сукупна ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом даних правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства за 2014 та 2015 роки (перелiк вчинених Правлiнням ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" значних правочинiв додається до протоколу загальних зборiв
акцiонерiв - Додаток № 1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" вiд 26.05.2016 р.)
16.2. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на
2016 - 2017 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його
поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись
Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (з
дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015
рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори
позики, кредитнi договори), - граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 294 200
000,00 грн. (один мiльярд двiстi дев'яносто чотири мiльйони двiстi тисяч гривень
00 копiйок);
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх
зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - граничною
сукупною вартiстю правочинiв 2 588 400 000,00 грн. (два мiльярди п'ятсот
вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок);
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- правочини, направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги, граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 030 000 000,00 грн. (один мiльярд
тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною
вартiстю правочинiв 1 053 000 000,00 грн. (один мiльярд п'ятдесят три мiльйони
гривень 00 копiйок);
- правочини по придбанню Товариством амiаку, - граничною сукупною вартiстю
правочинiв 14 400 000 000,00 грн. (чотирнадцять мiльярдiв чотириста мiльйонiв
гривень 00 копiйок);
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством амiаку, - граничною
сукупною вартiстю правочинiв 1 440 000 000, 00 грн. (один мiльярд чотириста
сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством карбамiду (сечовини), граничною сукупною вартiстю правочинiв 12 384 000 000,00 грн. (дванадцять
мiльярдiв триста вiсiмдесят чотири мiльйони гривень 00 копiйок);
- правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартiстю
правочинiв 6 708 192 000,00 грн. (шiсть мiльярдiв сiмсот вiсiм мiльйонiв сто
дев'яносто двi тисячi гривень 00 копiйок).
16.3. Значнi правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення,
вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх
вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля
пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
16.4. Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати
проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення
(виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, за умови одержання
попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл
вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв
акцiонерiв.
16.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй
радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
може бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк (у
випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного
рiшення загальних зборiв акцiонерiв).
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Товариство з додатковою
відповідальністю
13622789
69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя,
проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
АЕ № 198629
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
26.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
Страхова дiяльнiсть
Страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Товариство з додатковою
відповідальністю
13622789
69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя,
проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
АЕ № 198540
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
11.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
Страхова дiяльнiсть
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв
перевещзення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв
пiд час перевезення небезпечних
вантажiв.
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Товариство з додатковою
відповідальністю
13622789
69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя,
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший

проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
АЕ № 198542
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
11.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
Страхова дiяльнiсть
Особисте страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕДО"
Товариство з додатковою
відповідальністю
13622789
69068, Запорізька обл., м. Запорiжжя,
проспект Моторобудiвникiв, буд. 34
АЕ № 198549
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
11.02.2013
(061) 289-90-63
(061) 289-90-63
Страхова дiяльнiсть
Страхування цивiльної вiдповiдальностi
суб`єктiв господарювання за шкоду, яка
може бути заподiяна пожежами та
аварiями на об`єктах пiдвищенної
небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi об`єкти та
об`єкти, господарська дiяльнiсть на
яких може призвести до аварiй
екологiчного
i
санiтарно-епiдемiологiчного характеру.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма
"Тезiс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33248467
49000, Дніпропетровська обл., м.
Днiпро, вул. Челюскiна, буд. 8
серiя А 01 № 053686
Виконавчий комiтет Днiпропетровської
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документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

мiської ради
02.11.2014
(056) 790-72-37
056) 792-20-28
Надання юридичних послуг
Надання емiтенту юридичних послуг
ТОВ аудиторська фiрма
"КАУПЕРВУД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
20219083
49094, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Гоголя, 15-А
№ 0031
Аудиторська палата України
26.01.2001
(056) 370-19-76
(0562) 47-16-36
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Аудиторська фiрма, яка надає емiтенту
аудиторськi послуги
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
02.03.2005

Опис
13.12.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
106/1/05

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)

3
4
5
6
7
8
9
Державна комiсiя з
UA 0400111003 Акція проста Документар
0,01
35 158 37 351 583 750
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
5 000
фондового ринку
а іменна
У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалася нi на внутрiшньому, нi на зовнiшньому ринках.
Факту лiстингу/делiстингу у звiтноу перiодi не було.
У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткової емiсiї цiнних паперiв.

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

1188/1/10

Державна комiсiя з
UA 4000104244 Акція проста Бездокумент
0,01
35 158 37 351 583 750
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
5 000
фондового ринку
рна іменна
29.10.2010 року Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ДнiпроАЗОТ" прийнятi рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв ВАТ
"ДнiпроАЗОТ" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, обрання зберiгача, депозитарiя, про припинення дiї
договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
13.12.2010 р. Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку здiйснила реєстрацiю випуску iменних цiнних паперiв ВАТ "ДнiпроАЗОТ"
у бездокументарнiй формi, реєстрацiйний № 1188/1/10.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02 березня 2005 року № 106/1/05, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, анулювано.
04.01.2011 р. Нацiональним депозитарiєм України складено виписку з реєстру кодiв цiнних паперiв щодо ВАТ "ДнiпроАЗОТ", вiдповiдно до
якої iменним цiнним паперам ВАТ "ДнiпроАЗОТ", що iснують у бездокументарнiй формi присвоєно мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA
4000104244, мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA 0400111003 недiйсний з 26.01.2011 р.
У першому кварталi 2013р. ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" пройшло лiстинг на ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" та 01.03.2013р. акцiї простi
iменнi було включено до бiржового реєстру ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа" за другим рiвнем лiстингу.
- повне найменування органiзатора торгiвлi - Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа";
- дата укладення i номер договору, на пiдставi якого органiзатором торгiвлi здiйснюється лiстинг цiнних паперiв емiтента - Договiр про
проходження лiстингу № 40 вiд 01.03.2013р.;
- вид, форма випуску, форма iснування, тип цiнних паперiв емiтента, включених до лiстингу органiзатора торгiвлi - акцiя проста iменна
бездокументарної форми iснування;
- у разi якщо до торгiвлi допускаються цiннi папери у процесi їх вiдкритого (публiчного) розмiщення - кiлькiсть цiнних паперiв, що розмiщуються
емiтентом - 35 158 375 000 штук;
- у разi якщо цiннi папери допущенi до торгiвлi - назва котирувального списку, до якого включенi цiннi папери емiтента, а якщо цiннi папери
емiтента допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру - вiдомостi про таку обставину - цiннi папери ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" включенi до
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бiржового реєстру за другим рiвнем лiстингу.
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента вiдсутня.
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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "ДнiпроАЗОТ" засноване згiдно наказу Фонду державного майна України вiд17.01.1995
року № 3-АТ шляхом перетворення Днiпродзержинського виробничого об'єднання "Азот" у
Вiдкрите акцiонерне товариство "ДнiпроАЗОТ" вiдповiдно до Законiв України "Про
приватизацiю майна державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.1993 року № 635 "Про затвердження перелiку пiдприємств,
приватизацiю майна яких, що перебуває у загальнодержавнiй власностi, доцiльно здiйснити iз
залученням iноземних iнвестицiй".
18.03.2011 р. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ДнiпроАЗОТ" (протокол № 1/2011 вiд
18.03.2011 р.) прийняте рiшення про приведення дiяльностi ВАТ "ДнiпроАЗОТ" у вiдповiднiсть
до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", зокрема, про перейменування Вiдкритого
акцiонерного товариства "ДнiпроАЗОТ" у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ".
22.03.2011 року, на виконання вищенаведеного рiшення Загальних зборiв, до
Єдиного
державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України внесенi змiни щодо перейменування ВАТ
"ДнiпроАЗОТ" у ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", проведено державну реєстрацiю Статуту ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ", в редакцiї, що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"ДнiпроАЗОТ" вiд 18.03.2011 р., отримано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи
- ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", Довiдку з ЄДРПОУ на ПАТ "ДНIПРОАЗОТ".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
До складу ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" входять 24 структурнi пiдроздiли.
Основними (технологiчними) структурними пiдроздiлами є: цех карбамiду - 1, цех карбамiду
- 2, цех соди каустичної, цех рiдкого хлору та соляної кислоти, управлiння по виробництву
товарiв народного вжитку, цех з переробки амiаку.
Крiм того, до складу пiдприємства входять допомiжнi та ремонтнi пiдроздiли:
теплоелектроцентраль, ремонтне управлiння, енергетичне управлiння, управлiння автоматики та
зв'язку, залiзничний цех, автотранспортний цех, управлiння будiвельно-монтажних та ремонтних
робiт, господарчо-побутове управлiння та iншi.
До структури пiдприємства входить значна кiлькiсть пiдроздiлiв, якi є специфiчними та
обов'язковими для пiдприємств, що виготовляють хiмiчнi речовини. Це: загiн воєнiзованої
охорони, здоровпункт, воєнiзована газорятувальна служба.
Також до складу пiдприємства належать пiдроздiли неосновної дiяльностi: цех громадського
харчування i лiкувально-оздоровчий комплекс "Хiмiк".
Дочiрнi компанiї емiтента:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНIПРО АЗОТ"
(скорочено ТОВ "БК ДНIПРО АЗОТ"), мiсцезнаходження - 51909, Днiпропетровська обл., м.
Кам`янське, вул. Днiпропетровська, будинок 75, кiмн.307. ТОВ "БК ДНIПРО АЗОТ" засноване
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ "БК ДНIПРО АЗОТ" (Протокол № 1 вiд
18.07.2008р.), та зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету Днiпродзержинської мiської ради
23.07.2008р., свiдоцтво № 236950 серiя А01. Частка ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" в капiталi дочiрньої
компанiї складає 99,866%;
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОРIНЕЯ" (скорочено ТОВ "ОРIНЕЯ"),
мiсцезнаходження - 51909, Днiпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Конституцiї,
буд.
2-А, кабiнет 11. ТОВ "ОРIНЕЯ" засноване вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ
"ОРIНЕЯ" (Протокол № 1 вiд 15.02.2010р.), та зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету
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Днiпропетровської мiської ради 23.02.2010р., номер запису 12241020000048928. Частка ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ" в капiталi дочiрньої компанiї складає 100%.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв склала 4018 осiб.
2.Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 10 осiб.
3.Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого тижня на 31.12.2016 р. - 19 осiб.
4.Фонд оплати працi у 2016 роцi склав 293 739,1 тис. грн.
5.Фактичний фонд оплати працi у 2016 роцi збiльшився на 4,8 % вiдносно до попереднього року.
В 2016 роцi в системi професiйного навчання кадрiв на пiдприємствi пройшли навчання 3506
робочих, керiвникiв та фахiвцiв, з них:
- 432 робочих набули нових професiй;
- 86 робочих набули сумiжних професiй: стропальник, електрогазозварник, газорiзальник, водiй
навантажувача, акумуляторник;
- 1071 робочих пiдвищили свiй рiвень квалiфiкацiї, у тому числi:
- 587 робочих - на курсах пiдприємства;
- 135 робочих - в навчальних закладах України;
- 349 робiтникiв, якi були прийнятi на пiдприємство, пройшли навчання згiдно затвердженої
програми;
- 116 керiвникiв та фахiвцiв пiдвищили свiй рiвень квалiфiкацiї в навчальних закладах України;
- 1801 робiтникiв (чол./правил) пройшли спецiальне навчання та перевiрку знань з питань
охорони працi, у тому числi:
- 1248 робочих - на курсах пiдприємства;
- 553 керiвникiв та фахiвцiв, з них:
- 470 на курсах пiдприємства;
- 83 в спецiалiзованих навчально-методичних центрах України.
Задачi на 2017 рiк по пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацiї кадрiв згiдно
Плану професiйного навчання кадрiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" на 2017 рiк.
Охопити в системi професiйного навчання кадрiв на пiдприємствi 2184 робочих, керiвникiв
та фахiвцiв, з них:
- перепiдготовкою - 228 чол.;
- навчити сумiжним професiям - 75 чол.;
- пiдвищити рiвень квалiфiкацiї робiтникiв у кiлькостi 741 чол., у тому числi :
- на виробничо-технiчних курсах - 297 чол.;
- на курсах цiльового призначення в структурних пiдроздiлах - 6 чол.;
- на курсах цiльового призначення (група прийнятих робiтникiв) - 300 чол.;
- з вiдривом вiд виробництва - 138 чол;
- пiдвищити рiвень квалiфiкацiї 99 керiвникiв та фахiвцiв з вiдривом вiд виробництва;
- органiзувати навчання з питань охорони працi робiтникiв пiдприємства у кiлькостi 1041
чол./правил, у тому числi:
- навчання робочих на курсах пiдприємства – 757 чол./правил;
- навчання керiвникiв та фахiвцiв на курсах пiдприємства - 239 чол./правил;
- навчання керiвникiв та фахiвцiв з вiдривом вiд виробництва - 45 чол./правил.
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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
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
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
Емiтент не проводить спiльної дiляльностi з iншими органiзацiями.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти
основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти),
якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi
розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на
пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному
обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової
рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних
доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв,
що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи
перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя
i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по
МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як первiсна вартiсть основних
засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної
станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первiсна
вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв,
створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i
вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються,
тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних
засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх
здiйснення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити
їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї.
Незавершеним будiвництвом є: передплати виданi за основнi засоби та вартiсть придбання
основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя
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цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум
накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають
патенти, лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом
наступних термiнiв корисного використовування.
Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську заборгованiсть та наданi
позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному
визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує
продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської
заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку
часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю
необоротних активiв.
Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi
зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки.
Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує
цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi
рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi
операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються
наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за
справедливою вартiстю.
Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi
активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та
за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на
проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i
амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв
вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується
шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй
вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для
Пiдприємства
Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку.
Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке
дiє на звiтну дату.
Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв, якi вибувають,
визначається за методом списання перших надходжень (Fifo). Вартiсть готової продукцiї i
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої
потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального
ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i
вiдповiдних витрат на збут.
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Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того,
що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або
переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або
фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною
вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй
вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а
сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв.
Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок iншого
операцiйного доходу.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення.
Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову
вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть
отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари
або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв
виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або
збитку.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих
коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або
збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат,
понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень
позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик
визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби,
з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли
Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання
передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з
фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у
випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих
подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань,
вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для
всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових
коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для
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погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення
резерву з часом признається як процентна витрата.
Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до
Фондiв соцiального страхування у виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються
як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх
виникнення.
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з
шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з
пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на
звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi
повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi
Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати
з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх
економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi
всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв,
робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується
по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на
амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами,
збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними
зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з
використанням методу ефективної процентної ставки.
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
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ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" є єдиним пiдприємством в Українi по виробництву рiдкого хлору,
який застосовується для стерилiзацiї питної води i очищення стiчних вод. Пiдприємство є
провiдним постачальником мiнеральних добрив (амiак, карбамiд i амiачна вода); продуктiв
базової хiмiї (їдкого натру i синтетичної соляної кислоти); гiпохлориту натрiю; товарiв народного
споживання. Продукцiя користується попитом у сiльському господарствi, хiмiчнiй, енергетичнiй
галузях, в чорнiй i кольоровiй металургiї, машинобудуваннi, при водопiдготовцi i в iнших галузях
народного господарства.
Амiак i карбамiд, каустична сода i соляна кислота затребуванi на свiтовому i вiтчизняному
ринках, в сiльському господарствi, хiмiчнiй i енергетичнiй галузях, в металургiї i
машинобудуваннi, а хлор i гiпохлорит натрiю вiдiграють стратегiчну роль у системi
водозабезпечення України.
Лiдером серед споживачiв українського карбамiду стала Туреччина та країни ЄС.
До основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можна вiднести вкрай високi градуси
полiтичної напруги на сходi країни, заборона експорту продукцiї.
Аналiз кон'юнктури ринкiв хлору i каустичної соди за минулий перiод показав, що рiвень
споживання їдкого натру, хлору, соляної кислоти та гiпохлориту натрiю в Українi суттєво
зменшився у порiвняннi з 2015-2016 роками.
Впровадження нових товарiв на поточний рiк не передбачається.
Компанiя постiйно вдосконалюється в галузi промислової та екологiчної безпеки, охорони
працi, орiєнтуючись на кращий свiтовий досвiд i спираючись на власнi iнновацiйнi розробки.
Накопичений виробничий i технiчний потенцiал сьогоднi дає можливiсть випускати
продукцiю на рiвнi якостi найкращих свiтових лiдерiв.
Основою виробничої стратегiї пiдприємства є забезпечення стабiльної роботи цехiв,
модернiзацiя i реконструкцiя обладнання, проведення жорсткої полiтики енергозбереження,
пiдтримка екологiчної безпеки в регiонi.
Основне прагненя - вiдповiдати вимогам ринку, використовуючи у своїй роботi передовий
досвiд в областi виробництва мiнеральних добрив та органiчної хiмiї.
Особливий курс
пiдприємства - задовольнити потреби потенцiйних замовникiв, щоб випускається нами продукцiя
вiдповiдала мiжнародним стандартам.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини:
Сiль - ТОВ "Констанза", м.Київ;
Сiрчана кислота - ТОВ "Електропостачзбут", м.Днiпро;
Вапно - ТОВ "ЕВРОТОРГКОМПАНI", м.Днiпро;
Смола КФС - ПП "Iнтерпак", м. Iвано-Франкiвськ;
Натр їдкий - "Спiльне Українсько-Литовське пiдприємство "Хiмiмпекс", м.Київ;
Кальцiй хлористий - ТОВ "Пластполiмер", м.Кам'янськ-Шахтiнський.
У 2016 роцi продовжувалися роботи з реалiзацiї 1-го етапу реконструкцiї хiмводопiдготовки
цеху карбамiд-2.
Фактичнi затрати у 2016 роцi склали 6 962,0 тис. грн.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п`ять рокiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" було придбано та модернiзовано основних
засобiв на суму 436 378 тис.грн., реалiзовано основних засобiв на суму 867 тис.грн. з ПДВ. Не
зважаючи на капiтальнi вкладення в оновлення основних засобiв знос вiд первiсної вартостi у
2016 роцi склав 75,8%.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
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звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу або iншi дiї, передбаченi даним пунктом протягом звiтного перiоду вiдсутнi.
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
До складу основних засобiв включенi об'єкти державної власностi, якi були переданi на
баланс пiдприємства при приватизацiї, з залишковою вартiстю 9198 тис.грн i 9198 тис.грн. на 31
грудня 2016 та 2015 року вiдповiдно.
У 2016 роцi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" освоєно капiтальних iнвестицiй за рахунок власних
коштiв товариства на суму 54407 тис.грн. (без ПДВ), у тому числi капiтальних iнвестицiй в
матерiальнi активи на суму 54184 тис. грн., з них у капiтальне будiвництво 26097 тис. грн.
Придбано машин та обладнання на суму 19832 тис. грн.
За 2016 рiк введено в експлуатацiю основних фондiв на загальну суму 43656 тис. грн.
Виробничi потужностi по цехам пiдприємства:
№ з/п; Найменування цеху, виробництва; % використання потужностей 2016 р.; за 12 мiсяцiв
2015 р.
1. 1-Б; 111,0; 107,6
2. Карбамiд-1 ; 111,4; 103,4
3. Карбамiд-2 ; 115,6; 112,9
4. Сода каустична ; 44,1; 49,3
5. Рiдкий хлор ; 31,9; 38,0
6. Соляна кислота ; 67,3; 70,6
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iнформацiя вiдсутня.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У 2016 роцi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" сплатив штрафнi санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i
компенсацiї за порушення законодавства на суму 14 894,2 тис.грн., у тому числi: 931,4 тис.грн. пеня за порушення термiнiв розрахункiв ЗЕД; 13 962,7 тис.грн. - судовi витрати, iншi пенi та
штрафи, 0,1 тис.грн. - iншi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Статутний капiтал пiдприємства розподiлено на 35158375000 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,01 грн. Статутний капiтал сплачено повнiстю i протягом звiтного перiоду
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його розмiр не змiнювався. Державна частка у Статутному капiталi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" станом
на 31.12.2016 р. вiдсутня. Резервний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2016 р. становить 52
738 тис. грн. Вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31.12.2016 р. становить 889 643 тис.
грн.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть невиконаних в повному обсязi договорiв складає 2 347 206,43 тис. грн., а саме:
Карбамiд
836 774,95 тис. грн.
Амiак
624 715,04 тис. грн.
Соляна кислота
65 793,26 тис. грн.
Хлор
84 763,42 тис. грн.
Натр їдкий
435 159,76 тис. грн.
Очiкуваний прибуток вiд виконання договорiв складає 4 722 080,98 тис. грн., а саме:
Карбамiд
2 568 812,95 тис. грн.
Амiак
1 098 740,83 тис. грн.
Соляна кислота
108 084,10 тис. грн.
Хлор
147 631,47 тис. грн.
Натр їдкий
798 811,63 тис. грн.
Невиконання договорiв у повному обсязi, пов'язане з нестабiльнiстю економiчного стану
контрагентiв, ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" та несприятливою економiчною ситуацiєю у свiтi в цiлому.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2017 роцi планується продовження робiт з реконструкцiї хiмводопiдготовки цеху
карбамiд-2.
Фiнансування реконструкцiї проводиться за рахунок власних коштiв пiдприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У 2016 роцi роботи щодо дослiджень та розробок на пiдприємствi не проводилися.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.
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
Iнша iнформацiя, крiм тiєї, яку висвiтлено у звiтi, яка може бути iстотною для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента ,у тому числi, iнформацiя про
результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки вiдсутня.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
584 872
564 903
265 837
258 969
244 300
238 715
71 416
64 315
0
0
3 319
2 904
23 752

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
134 571
120 454
8 847
8 389
125 565
111 832
0
0
0
0
159
233

22 759

64
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Основні засоби,
всього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
719 443
685 357
274 684
267 358
369 865
350 547
71 416
64 315
0
0
3 478
3 137
23 816

22 814

22 919
21 750
64
55
22 983
21 805
410
466
0
0
410
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423
543
0
0
423
543
608 624
587 662
134 635
120 509
743 259
708 171
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з
тим, щоб зменшити їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом
залишкового термiну їх експлуатацiї Строк корисного використання
основних засобiв встановлений пiдприємством самостiйно при
прийняттi об'єкта до бухгалтерського облiку, виходячи з очiкуваного
перiоду часу, на протязi якого необоротнi активи будуть
використовуватися пiдприємством чи з їх використанням буде
виготовлений (виконаний) очiкуваний об'єм продукцiї (робiт, послуг).
Строк корисного використання основних засобiв визначений
пiдприємством в дiапазонi вiд 2 до 70 рокiв.
Знос активної частини у 2016 роцi склав 67,7 %

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
889 643
883 534
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
351 584
351 584
Скоригований статутний капітал
351 584
351 584
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 538059 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить
538059тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 531950 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду
становить 531950 тис.грн.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
кр. договiр № 4Д14062Е
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
12 472

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

25.03.2014
X

12 472
0

10
X

16.10.2017
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

65 942

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
2 563 728
X
X
X
2 642 142
X
X
Заборгованiсть за нарахованими, але не виплаченими
вiдсотками на кiнець звiтного перiоду складає 32265 тис. грн. й
вiдображенi у складi iнших поточних зобов'язань.
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

Основні
види
продукції

1
1
2
3
4

2
карбамiд
натр їдкий
хлор рiдкий
iншi

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
тн
тн
тн
тн

у грошовій формі
(тис.грн)
4
2839656,3
295105,4
37073,8
298315,5

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
81,8
8,5
1,1
8,6

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
тн
3814999,8
83,8
тн
320055,3
7
тн
52390
1,2
тн
364917,7
8
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
матерiальнi витрати
витрати на оплату працi

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
68,36
5,85

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Гранична сукупна
вартість правочинів
(тис.грн)

1
1

2
26.05.2016

3
1 294 200

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
3 046 254

Співвідношення граничної
сукупної вартості правочинів до
вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5
42,48

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори), граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 294 200 000,00 грн. (один мiльярд двiстi дев'яносто чотири
мiльйони двiстi тисяч гривень 00 копiйок) - 42,48% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
2

26.05.2016

2 588 400

3 046 254

84,97

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за укладеними
договорами (договори застави, поруки), - граничною сукупною вартiстю правочинiв 2 588 400 000,00 грн.
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(два мiльярди п'ятсот вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок) - 84,97% вiд вартостi
активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
3

26.05.2016

1 030 000

3 046 254

33,81

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини, направленi на отримання Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною вартiстю
правочинiв 1 030 000 000,00 грн. (один мiльярд тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 33,81 вiд вартостi
активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046
254 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
4

26.05.2016

1 053 000

3 046 254

34,57

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини iз надання Товариством фiнансової допомоги, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 1 053
000 000,00 грн. (один мiльярд п'ятдесят три мiльйони гривень 00 копiйок) - 34,57 % вiд вартостi активiв
товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046
254 000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
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Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
5

26.05.2016

14 400 000

3 046 254

472,71

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини по придбанню Товариством амiаку, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 14 400 000
000,00 грн. (чотирнадцять мiльярдiв чотириста мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 472,71 % вiд вартостi активiв
товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
6

26.05.2016

1 440 000

3 046 254

47,27

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством амiаку, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 1
440 000 000, 00 грн. (один мiльярд чотириста сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 47,27 % вiд вартостi
активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
7

26.05.2016

12 384 000

3 046 254

406,53

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
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правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини по вiдчуженню (реалiзацiї) Товариством карбамiду (сечовини), - граничною сукупною вартiстю
правочинiв 12 384 000 000,00 грн. (дванадцять мiльярдiв триста вiсiмдесят чотири мiльйони гривень 00
копiйок) - 406,53 % вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.
8

26.05.2016

6 708 192

3 046 254

220,21

Опис:

26.05.2016 р. вiдбулися загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ", на яких були прийнятi рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" були прийнятi наступнi рiшення.
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 - 2017 роки, надати
попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого
рiшення (з дня проведення цих загальних зборiв), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути
предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартiстю правочинiв 6 708 192 000,00
грн. (шiсть мiльярдiв сiмсот вiсiм мiльйонiв сто дев'яносто двi тисячi гривень 00 копiйок) - 220,21 % вiд
вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
Вартiсть активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ" за 2015 рiк склали 3 046 254
000,00 грн.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
загальних зборах станом на 20.05.2016 р. склала 35 143 765 004 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 31 601 969 895 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 31 566 274 067 штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 35 694 253 штук.

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

1
26.05.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
06.06.2016

26.05.2016
17.02.2016

30.05.2016
18.02.2016

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
1
0
2
2015
1
0
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
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Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.
(запишіть)

X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
5
0
3
2
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 30
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
Інше (запишіть)

Ні
X

X
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Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
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ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
ні
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
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
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Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
ні
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
ні
ні
ні
ні
ні
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посадових осіб
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
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За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
так
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
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Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВ аудиторська фiрма
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"КАУПЕРВУД"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
20219083
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
49044, Днiпропетровська обл.,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
м. Днiпро, вул. Гоголя, 15а
аудитора
0031, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2016
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ аудиторська фiрма
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"КАУПЕРВУД"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
20219083
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
49044, м. Днiпро, вул. Гоголя,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
15-А
аудитора
0031, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "ДНIПРОАЗОТ"
за 2016 рiк станом на 31.12.2016року
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ" (ПАТ "ДНIПРОАЗОТ") та
його дочiрнiх пiдприємств за 2016 рiк станом на 31 грудня 2016 року (далi "консолiдована фiнансова звiтнiсть"), що включає: консолiдований баланс (звiт
про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 р., консолiдований звiт про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2016 р., консолiдований звiт про
рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 р., консолiдований звiт про
власний капiтал за 2016 р., та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi
(Додатки 1, 2, 3, 4, 5).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
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Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит у вiдповiдностi до вимог "Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" (в редакцiї 2014
року), якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, "Кодексу
етики професiйних бухгалтерiв", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть"
вiд 22.04.1993 № 3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), та iнших законодавчих
актiв України.
"Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг" вимагають вiд аудитора планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог "Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв".
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв, суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'єктом господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським
персоналом, та оцiнку загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В складi основних засобiв облiковуються об'єкти, якi тимчасово не
використовуються в господарськiй дiяльностi пiдприємства, та знос по яким не
нараховувався, що на нашу думку, може свiдчити про зменшення їх корисностi.
Визнання витрат вiд вiдповiдного зменшення корисностi активiв згiдно з МСБО
36 "Зменшення корисностi активiв" може привести, на наш погляд, до
зменшення вартостi цiєї групи активiв, а також власного капiталу пiдприємства.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", консолiдована
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фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий
стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОАЗОТ" станом
на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за
2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що фiнансовий стан ПАТ
"ДНIПРОАЗОТ", може зазнати змiн пiд впливом сучасних тенденцiй до
погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi.

Заст. Голови Правління –
директор з персоналу та
загальних питань

Головний бухгалтер

Заст. головного бухгалтера

Начальник БКПтаДМ

Юрисконсульт БКПтаДМ

_________________________

І.В. Ілларіошин

___________________________

В.М. Саламаха

_________________________

О.Л. Бондар

___________________________

С.В. Пойда

_________________________

Ю.М. Скрипко
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"
Дніпропетровська область, Баглiйський р-н

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво добрив і азотних сполук
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 4028
Адреса, телефон: 51909 м. Кам`янське, вул. С.Х. Горобця,1, (05692) 7-14-23
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1210436300
230
20.15

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

815
2 594
( 1 779 )
83 132
737 320
2 859 720
( 2 122 400 )
5 036
27 295
( 22 259 )
0
0
(0)

844
2 547
( 1 703 )
78 477
702 789
2 901 516
( 2 198 727 )
4 544
27 131
( 22 587 )
0
0
(0)

1030

2 913

2 901

1035
1040
1045
1050
1060

0
4 139
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0
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Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

1090
1095

0
833 355

0
789 555

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

265 711
120 777
14 151
60 574
70 209
0
0
0

180 808
120 024
12 464
46 149
2 171
0
0
0

1125

1 325 721

1 488 272

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

484 982
42 528
0
0
0
13 708
0
62 105
5
62 100
0
0

472 766
40 349
0
0
0
688 220
0
105 050
9
105 041
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
6
2 194 761

0
0
0
0
0
2 975 465

1200

0

0

1300

3 028 116

3 765 020

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

351 584
0
2 094
9 198
0
0
52 738
470 225
(0)

351 584
0
-41 975
8 825
0
0
52 738
520 776
(0)

Код
рядка
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Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.

1430
1435
1495

(0)
0
885 839

(0)
0
891 948

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

6 094
146 315
34 521
0
0
0
0
0
0

9 183
197 145
24 945
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
186 930

0
0
0
0
0
0
0
231 273

1600
1605

12 688
0

12 472
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
840 343
16 461
10 457
3 790
11 186
338 859
0
0
0
11 009
542
0
720 469
1 955 347

0
1 949 206
65 941
56 762
2 833
11 023
415 946
0
0
0
11 063
624
0
172 691
2 641 799

1700

0

0

1800
1900

0
3 028 116

0
3 765 020
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

5 245 343

5 616 857

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 3 966 275 )
(0)

( 4 981 203 )
(0)

2090

1 279 068

635 654

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
194 640

0
0
0
241 054

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 171 518 )
( 346 731 )
( 702 869 )

( 188 322 )
( 284 030 )
( 186 134 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

252 590

218 222

2195

(0)

(0)
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Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
13 069
8
0
( 50 730 )
( 206 )
( 13 662 )
0

0
18 809
40
0
( 29 379 )
( 377 )
( 49 828 )
0

2290

201 069

157 487

2295
2300

(0)
-150 518

(0)
-79 222

2305

0

0

2350

50 551

78 265

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-44 069
-44 069

2 094
2 094

(0)

(0)

-44 069
6 482

2 094
80 359

За звітний
період

1

2
3
Матеріальні затрати
2500
3 382 905
Витрати на оплату праці
2505
289 437
Відрахування на соціальні заходи
2510
62 808
Амортизація
2515
87 595
Інші операційні витрати
2520
1 125 308
Разом
2550
4 948 053
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 324 122
262 831
83 475
72 770
571 137
5 314 335
За аналогічний
період
попереднього
року
78

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.

2
2600
2605
2610

3
35 158 375 000
35 158 375 000
0,000000

4
35 158 375 000
35 158 375 000
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

4 976 506
759
0
138
0
253 205
237 248

8 009 802
59
0
3 051
0
166 462
169 233

3025

1

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

895
23 962
0
0
0
203 325

38 523
139 305
0
0
0
2 090 893

3100
3105
3110
3115
3116

( 3 420 924 )
( 234 031 )
( 96 707 )
( 226 411 )
( 101 124 )

( 8 129 510 )
( 221 354 )
( 130 986 )
( 95 470 )
( 993 )

3117

(0)

(0)

3118

( 125 287 )

( 94 477 )

3135
3140
3145

( 243 152 )
( 528 )
(0)

( 318 291 )
( 755 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 383 664 )
90 622

(0)
( 1 628 980 )
91 982
80

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.

3200
3205

0
500

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

801

58 348

3255
3260
3270
3275

( 194 )
( 42 526 )
(0)
(0)

( 113 )
( 59 233 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-41 419

(0)
-998

3300
3305

0
0

0
100 128

3310

0

0

3340

12 492

18 602

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 13 758 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 298 147 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 4 976 )
-6 242
42 961
62 105
-16
105 050

( 45 964 )
-225 381
-134 397
187 474
9 028
62 105
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
351 584
0

4
0
0

5
9 198
0

6
52 738
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
497 996
0

4010
4090
4095

0
0
351 584

2 094
0
2 094

0
0
9 198

0
0
52 738

4100

0

0

0

4110

0

-44 069

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
911 516
0

-27 771
0
470 225

0
0
0

0
0
0

-25 677
0
885 839

0

50 551

0

0

50 551

0

0

0

0

0

-44 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

-44 069
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-44 069
0
82

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
-373

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-373

4295
4300

0
351 584

-44 069
-41 975

-373
8 825

0
52 738

50 551
520 776

0
0

0
0

6 109
891 948

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"
Дніпропетровська область, Баглiйський р-н

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво добрив і азотних сполук
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників:
Адреса, телефон: 51909 м. Кам`янське, вул. С.Х. Горобця,1, (05692) 7-14-23
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

1210436300
230
20.15

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1-к

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Гудвіл при консолідації
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних

1801007
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

815
2 594
( 1 779 )
83 132
738 223
2 861 276
( 2 123 053 )
5 036
27 295
( 22 259 )
0
0
(0)

844
2 547
( 1 703 )
78 477
703 627
2 903 094
( 2 199 467 )
4 544
27 131
( 22 587 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065

0
4 139
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
84

фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1090
1095

0
831 345

0
787 492

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

265 713
120 779
14 151
60 574
70 209
0
0
0

180 810
120 026
12 464
46 149
2 171
0
0
0

1125

1 325 674

1 488 267

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

484 982
42 680
0
0
0
13 625
0
62 109
5
62 104
0
0

472 779
40 510
0
0
0
688 146
0
105 054
9
105 045
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
6
2 194 789

0
0
0
0
0
2 975 566

1200

0

0

1300

3 026 134

3 763 058
На кінець
звітного
періоду
4
351 584
0
-41 975
8 825
0
0
52 738
518 477

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

351 584
0
2 094
9 198
0
0
52 738
467 926

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
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Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Вилучений капітал
1430
(0)
(0)
Інші резерви
1435
0
0
Неконтрольована частка
1490
-6
-6
Усього за розділом I
1495
883 534
889 643
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
6 094
9 183
Пенсійні зобов’язання
1505
145 941
196 711
Довгострокові кредити банків
1510
34 521
24 945
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
374
434
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
374
434
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
186 930
231 273
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
12 688
12 472
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
840 472
1 949 336
розрахунками з бюджетом
1620
16 462
65 942
у тому числі з податку на прибуток
1621
10 457
56 762
розрахунками зі страхування
1625
3 791
2 834
розрахунками з оплати праці
1630
11 255
11 106
одержаними авансами
1635
338 859
415 946
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
11 016
11 068
Доходи майбутніх періодів
1665
542
624
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
720 585
172 814
Усього за розділом IІІ
1695
1 955 670
2 642 142
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
3 026 134
3 763 058
Примітки: В складi активiв пiдприємства входять незавершенi капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби.
Вони складаються з:
незавершеного будiвництва об'єктiв виробничого призначення;
машини та обладнання такi, що потребують встановлення та монтажу;
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-

незавершенi ремонти та модернiзацiї основних засобiв;
iншi об'єкти капiтальних iнвестицiй.
До складу основних засобiв включенi об'єкти державної власностi, якi були переданi на баланс
пiдприємства при приватизацiї, з залишковою вартiстю 8825тис.грн i 9198тис.грн. на 31 грудня 2016 та
2015 року вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 року товарно-матерiальнi цiнностi показанi за вартiстю придбання
або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менше.
Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. справедлива вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi
Пiдприємства приблизно рiвна її балансовiй вартостi.
За результатами дiяльностi Пiдприємства нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 року складає
518477тис.грн.
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
09.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2-к
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Код
рядка
2

1801008
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

5 245 300

5 616 824

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 3 966 217 )
(0)

( 4 981 171 )
(0)

2090

1 279 083

635 653

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
194 638

0
0
0
241 097

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 171 714 )
( 346 731 )
( 702 892 )

( 188 463 )
( 284 030 )
( 186 421 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

252 384

217 836

2195

(0)

(0)
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Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
13 069
8
0
( 50 730 )
(0)
( 13 662 )
0

0
18 809
40
0
( 29 379 )
(0)
( 49 828 )
0

2290

201 069

157 478

2295
2300

(0)
-150 518

(0)
-79 222

2305

0

0

2350

50 551

78 256

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
Чистий прибуток (збиток), що належить:
2470
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2475
Сукупний дохід, що належить:
2480
власникам материнської компанії
неконтрольованій частці
2485
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-44 069
-44 069

2 094
2 094

(0)

(0)

-44 069
6 482

2 094
80 350

50 551

78 256

0

0

6 482

80 350

0

0

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520

3
3 382 849
289 512
62 824
87 638
1 125 398

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 324 214
262 943
83 519
72 866
571 227
89

Разом

2550
4 948 221
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: № з/п
Показник

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
35 158 375 000
35 158 375 000
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
35 158 375 000
35 158 375 000
0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

2016 рiк
1
2
3
4
5
6
7

Реалiзацiя готової продукцiї: мiнеральних добрив,
азотних сполуки, неорганiчних хiмiчних речовин
Iнша реалiзацiя
Всього реалiзацiя на внутрiшньому ринку
Реалiзацiя готової продукцiї мiнеральних добрив,
азотних сполуки, неорганiчних хiмiчних речовин
Реалiзацiя товарiв
Всього реалiзацiя на експорт
Всього доходiв вiд реалiзацiї

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.

5 314 769

2015 рiк

3222460
575857
3798317

4201837
611471
4813308

1329787
117196
1446983
5245300

659601
143915
803516
5616824
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Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3-к

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801009
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

4 976 456
759
0
138
0
253 205
237 248

8 009 791
59
0
3 051
0
166 462
169 233

3025

1

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

895
23 959
0
0
0
203 325

38 523
139 303
0
0
0
2 090 899

3100
3105
3110
3115
3116

( 3 420 945 )
( 234 079 )
( 96 721 )
( 226 428 )
( 101 124 )

( 8 129 523 )
( 221 406 )
( 131 012 )
( 95 483 )
( 993 )

3117

(0)

(0)

3118

( 125 304 )

( 94 490 )

3135
3140
3145

( 243 166 )
( 528 )
(0)

( 318 291 )
( 755 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 383 668 )
90 451

(0)
( 1 628 994 )
91 857
91

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
500

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

801

58 348

3255
3260
3270
3275

(0)
( 42 549 )
(0)
(0)

(0)
( 59 221 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-41 248

(0)
-873

3300
3305

0
0

0
100 128

3310

0

0

3340

12 492

18 602

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 13 758 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 298 147 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 4 976 )
-6 242
42 961
62 109
-16
105 054

( 45 964 )
-225 381
-134 397
187 478
9 028
62 109

Примітки:
№з/п
1
2
3
4

Показник
Поточнi рахунки
Iншi рахунки в банку
Грошовi кошти в дорозi
Готiвка (каса)

На 31.12.2016
97602
7443
9

На 31.12.2015
37445
24659
5
92

5

Всього грошових коштiв i
їх еквiвалентiв

105054

Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНIПРОАЗОТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

05761620

Консолідований звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4-к
Код за ДКУД
Належить власникам материнської компанії
Нерозп
оділени
Капітал
й
Додатко Резервн
Неопла Вилуче
у
прибуто
вий
ий
чений
ний
дооцінк
к
капітал капітал
капітал капітал
ах
(непокр
итий
збиток)
4
5
6
7
8
9
0
9 198
52 738
495 697
0
0
0
0
0
0
0
0

1801011

Стаття

Код рядка

Зареєст
рований
капітал

Всього

Неконтр
ольована
частка

Разом

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного

2
4000
4005

3
351 584
0

10
909 217
0

11
-6
0

12
909 211
0

4010
4090
4095

0
0
351 584

2 094
0
2 094

0
0
9 198

0
0
52 738

-27 771
0
467 926

0
0
0

0
0
0

-25 677
0
883 540

0
0
-6

-25 677
0
883 534

4100

0

0

0

0

50 551

0

0

50 551

0

50 551

4110

0

-44 069

0

0

0

0

0

-44 069

0

-44 069

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
94

доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116
0
-44 069
0
0
0
0
0
-44 069
0
-44 069
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
-373
0
0
0
0
-373
0
-373
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-44 069
-373
0
50 551
0
0
6 109
0
6 109
Разом змін у капіталі
4300
351 584 -41 975
8 825
52 738
518 477
0
0
889 649
-6
889 643
Залишок на кінець року
Примітки: Статутний капiтал вiдповiдно до статуту Пiдприємства зареєстрований в розмiрi 351584 тис.грн. i розподiлений на 35 158 375 000 шт. простих
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iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01грн. Статутний капiтал повнiстю сплачений i на протязi звiтного перiоду не змiнювався.
На протязi 2016 та 2015 рокiв змiни в кiлькостi акцiй, що знаходились в обiгу не вiдбувалися. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за 2016 та 2015
роки склала 35158375000 шт.
Вiдповiдно до Статуту Пiдприємства i Господарського Кодексу України формується резервний капiтал у розмiрi не менше 15% вiд статутного
капiталу. Резервний капiтал створюється й визнається в бухгалтерському облiку i звiтностi пiсля затвердження рiчної фiнансової звiтностi зборами
учасникiв. Резервний капiтал на протязi звiтного перiоду та 2015 року не змiнювався. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 року сума резервного капiталу
склала 52738 тис.грн.
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Статтi, наведенi у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, оцiнюються з використанням валюти
основного економiчного середовища, в якому працює Пiдприємство (функцiональної валюти),
якою є українська гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України (НБУ), встановленому на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi
розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку або збитку на
пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi по офiцiйному
обмiнному курсу НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової
рiзницi при переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються в iнших операцiйних
доходах/витратах або у в iнших доходах/витратах у складi прибутку або збитку.
Порядок визначення звiтних сегментiв визначається виходячи з форматiв внутрiшнiх звiтiв,
що надаються керiвництву Пiдприємства. Сегменти чиї доходи, фiнансовi результати i активи
перевищують 10% вiд загальних показникiв всiх сегментiв показуються в звiтностi окремо.
Основнi засоби враховуються за первiсною (умовною) вартiстю мiнус подальша амортизацiя
i знецiнення. Згiдно звiльненню щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi по
МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як первiсна вартiсть основних
засобiв на вказану дату за наслiдками оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв, проведеної
станом на 31 грудня 2011 р.
Подальше придбання основних засобiв враховуються за первiсною вартiстю. Первiсна
вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв,
створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi i
вiдповiдну частину виробничих витрат.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi признаються окремо, капiталiзується,
а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються,
тiльки якщо вони приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд об'єкту основних
засобiв. Всi iншi витрати признаються у складi прибутку або збитку як витрати у мiру їх
здiйснення.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб зменшити
їх вартiсть до лiквiдацiйної вартостi протягом залишкового термiну їх експлуатацiї.
Незавершеним будiвництвом є: передплати виданi за основнi засоби та вартiсть придбання
основних засобiв, будiвництво та введення в експлуатацiю яких ще не завершено. Амортизацiя
цих активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Пiдприємство капiталiзує витрати по позикових коштах, якi безпосередньо вiдносяться до
придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйного активу, у складi вартостi цього активу.
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням сум
накопиченої амортизацiї i резерву пiд знецiнення. Нематерiальнi активи в основному включають
патенти, лiцензiї i програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом
наступних термiнiв корисного використовування.
Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi активи як дебiторську заборгованiсть та наданi
позики. Керiвництво Пiдприємства визначає категорiю фiнансових активiв при їх первинному
визнаннi.
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики виникають тодi, коли Пiдприємство реалiзує
продукцiю або надає грошовi кошти безпосередньо дебiтору, окрiм позик i дебiторської
заборгованостi, якi створюються з намiром продажу зразу ж або протягом короткого промiжку
часу. Вони включаються в категорiю оборотних активiв, окрiм тих з них, термiн погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Данi фiнансовi активи включаються в категорiю
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необоротних активiв.
Фiнансовi зобов'язання вiднесенi в категорiю iншi фiнансовi зобов'язання. Iншi фiнансовi
зобов'язання враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної
вiдсоткової ставки.
Фiнансовi активи i зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первинному визнаннi пiдтверджує
цiна операцiї. Прибуток або збиток при первинному визнаннi враховується тiльки при виникненнi
рiзницi мiж справедливою вартiстю i цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi
операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при вживаннi яких використовуються
наявнi доступнi ринковi данi. Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку враховуються за
справедливою вартiстю.
Пiсля первинного визнання фiнансовi зобов'язання Пiдприємства, оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, а фiнансовi
активи за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та
за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Премiї i дисконт, включаючи первиннi витрати на
проведення операцiї, включаються в балансову вартiсть вiдповiдного iнструменту i
амортизуються з використанням ефективної вiдсоткової ставки для даного iнструменту.
Справедливою вартiстю фiнансових активiв i зобов'язань термiном менше 360 днiв
вважається їх номiнальна вартiсть. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується
шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв по поточнiй ринковiй
вiдсотковiй ставцi для подiбних фiнансових iнструментiв, iнформацiя про яку доступна для
Пiдприємства
Пiдприємство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:
активи погашенi або права на грошовi кошти вiд активiв закiнчилися;
Пiдприємство передало всi основнi ризики i вигоди володiння активом.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань i вiдстроченого податку.
Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства України, яке
дiє на звiтну дату.
Товарно-матерiальнi запаси показанi за вартiстю придбання або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менше. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв, якi вибувають,
визначається за методом списання перших надходжень (Fifo). Вартiсть готової продукцiї i
незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi
прямi витрати i вiдповiднi виробничi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої
потужностi. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального
ведення бiзнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом i
вiдповiдних витрат на збут.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть
спочатку враховуються за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки мiнус сума резерву сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того,
що Пiдприємство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до первинних або
переглянутих умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi
знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi дебiтора, вiрогiднiсть його банкрутства або
фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу.
Сума резерву сумнiвних боргiв - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною
вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих по первiснiй ефективнiй
вiдсотковiй ставцi. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а
сума збитку визнається iншими операцiйними витратами. Коли дебiторська заборгованiсть по
основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона списується за рахунок резерву сумнiвних боргiв.
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Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку за рахунок
iншого операцiйного доходу.
Аванси враховуються за первинною вартiстю за вирахуванням витрат на знецiнення.
Балансова вартiсть авансiв, виданих з метою придбання активiв, переноситься на балансову
вартiсть активiв, коли Пiдприємство одержує контроль над цими активами i iснує вiрогiднiсть
отримання економiчних вигод вiд їх використовування. Якщо є свiдчення того, що активи, товари
або послуги, до яких вiдносяться аванси виданi, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв
виданих зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку або
збитку.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання i iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї.
Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Будь-яке перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй визнається як емiсiйний дохiд.
Сума прибутку (збитку) на одну акцiю розраховується шляхом розподiлу прибутку або
збитку за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного року.
Позиковi кошти спочатку враховуються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат,
понесених на проведення операцiї, а далi враховуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень
позикових коштiв (за вирахуванням витрат на проведення операцiї) i вартiстю погашення позик
визнається у складi прибутку або збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi засоби,
з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки.
Позиковi кошти класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком випадкiв, коли
Пiдприємство має право вiдстрочити погашення зобов'язання або погашення зобов'язання
передбачене не ранiше нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Позиковi кошти, визнанi у фiнансовiй звiтностi, включають банкiвськi кредити.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша кредиторська заборгованiсть
вiдображається, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором. Надалi iнструменти з
фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням
витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй i дисконту при розрахунку.
Резерви за зобов'язаннями i платежами - це не фiнансовi зобов'язання, якi признаються у
випадках, коли у Пiдприємства є юридичнi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих
подiй, коли iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, i їх
суму можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань,
вiрогiднiсть того, що буде потрiбно вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для
всього класу таких зобов'язань. Резерв признається, навiть коли вiрогiднiсть вiдтоку грошових
коштiв вiдносно якої-небудь позицiї, включеної в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Резерви оцiнюються за приведеною вартiстю витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбно для
погашення зобов'язання з використанням процентної ставки (до оподаткування), що вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей в часi i ризики, властивi зобов'язанню. Збiльшення
резерву з часом признається як процентна витрата.
Пiдприємство платить на користь своїх працiвникiв передбаченi законодавством внески до
Фондiв соцiального страхування у виглядi Єдиного соцiального внеску. Внески розраховуються
як вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної платнi i вiдносяться на витрати у мiру їх
виникнення.
Пiдприємство бере участь в державному пенсiйному планi з встановленими виплатами, який
передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з
шкiдливими i небезпечними для здоров'я умовами. Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з
пенсiйним планом з встановленими виплатами, є поточною вартiстю певного зобов'язання на
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звiтну дату. Зобов'язання по встановлених виплатах розраховується щорiчно з використанням
методу прогнозованої умовної одиницi. Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ринкової ставки прибутковостi.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або коштiв, якi
повиннi бути отриманi за проданi товари i наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi
Пiдприємства. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ та знижок.
Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати
з достатнiм ступенем точностi, iснує вiрогiднiсть отримання Пiдприємством майбутнiх
економiчних вигод. Сума доходу не може бути достовiрно оцiнена, поки не будуть врегульованi
всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю.
ПДВ розраховується по двох ставках: 20% при продажу на внутрiшньому ринку i iмпортi товарiв,
робiт або послуг i 0% при експортi товарiв i наданнi супутнiх послуг. В тих випадках, коли пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення враховується
по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Витрати враховуються по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
складається переважно з цiни закупiвлi сировини, витрат заробiтну плату працiвникам, витрат на
амортизацiю основних засобiв, витрат на електроенергiю i iнших вiдповiдних витрат.
Витрати на вiдсотки включають нарахованi вiдсотки за користування позиковими коштами,
збитки вiд курсової рiзницi по позикових коштах та вiдсотковi витрати за пенсiйними
зобов'язаннями. Всi вiдсотковi i iншi витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Керівник

Сiдоров С.Л.

Головний бухгалтер

Саламаха В.М.

100

