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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Москаленко С.П. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31980517 

4. Місцезнаходження: 51917, Україна, Дніпропетровська обл., Пiвденний р-н, мiсто Кам'янське, 

проспект Аношкiна, будинок 179 

5. Міжміський код, телефон та факс: 05692 74251, 05692 74251 

6. Адреса електронної пошти: dzmu@dzmu.dp.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, №2 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.dzmu.dp.ua/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

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

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

5 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не користувався послугами 

рейтингових агентств i рейтингова оцiнка не проводилась; 

6 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента немає фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

13 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом 2020 року не вiдбувалась 

змiна акцiонерiв;  

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

17.3 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних 

паперiв окрiм акцiй;  

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

папери;  

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

паперiв;  

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



здiйснював придбання власних акцiй;  

18 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових 

облiгацiй;  

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

вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) емiтента;  

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

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

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не має. Протягом 2020 року не було 

фактiв обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах, в тому числi 

позбавлення права голосу акцiонера;  

23 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки дивiденди протягом 2020 року не 

виплачувалися;  

33 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки за iнформацiєю, якою володiє емiтент, 

корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента - немає;  

34 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки будь-яких договорiв та/або правочинiв, 

умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає;  

35 -  не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду  особлива 

iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала; 

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

здiйснював випуски iпотечних облiгацiй;  

37 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент iпотечного покриття не 

здiйснював;  

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

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

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

39, 40 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент протягом 2020 року не 

здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв;  

41, 42, 43, 44, 45 - не включено до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ДЗМД" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 05.07.2002 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 24155000 

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) 

 527 

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

 20.15 - Виробництво добрив i азотних сполук 

 20.20 - Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї 

 46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Iдея Банк", МФО 322313 

2) IBAN 

 UA423363100000026001009913986 

3) поточний рахунок 

 UA423363100000026001009913986 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Iдея Банк", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA423363100000026001009913986 

6) поточний рахунок 

 UA423363100000026001009913986 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Асоцiацiя "Всеукраїнське об'єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних 

добрив" 

2) Організаційно-правова форма 

 Асоціація 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37727722 

4) Місцезнаходження 

 01034 м. Київ, вул. Чапаєва 12Б 

5) Опис  

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



 

 



 

16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 904/9932/16 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

Iнiцiюючий 

кредитор - ПАТ 

"ВТБ БАНК" 

Боржник - ПАТ 

"ДЗМД" 

кредитори:АТ 

"ЕКО-АЗОТ", 

ATHENA 

INFLUENCES LLC, 

СТОВ "Зернова 

компанiя 

"Хорс",ТОВ 

"ПРОМИСЛОВI 

IНВЕСТИЦIЇ", ТОВ 

"Фiрма"ПРОМIМПЕ

КС", ТОВ 

"ФIНАНС-КОМЕРЦ

", ГУ ПФУ у 

Днiпропетровськiй 

обл., ТОВ 

"Фiнансова 

компанiя "АЙКЬЮ", 

ГУ ДФС у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

про вiдкриття провадження у 

справi про банкрутство 

стадiя 

розпорядження 

майном 

Опис: 

Пiсля процедури розпорядження майном вирiшується питання щодо переходу в процедуру санацiї боржника. 

2 904/5340/19 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

АТ "Українська 

залiзниця" 

ПАТ "ДЗМД" --- про стягнення 30020,00 грн. розглянуто 

Опис: 

Позов задоволено, та ПАТ "ДЗМД" сплачено обумовлену позовом суму. 

3 207/2419/20 Баглiйський 

районний суд м. 

Днiпродзержинська 

Мiзiн О.В. ПАТ "ДЗМД" --- про встановлення факту 

перебування в трудових 

вiдносинах та видачу довiдки 

про характер та умови працi 

розглянуто 

Опис: 

Позов задоволено 

4 208/3219/20 Баглiйський 

районний суд м. 

Днiпродзержинська 

Муленко В.I. ПАТ "ДЗМД" --- про скасування карти умов 

працi 

розглянуто 

Опис: 



В задоволеннi позову вiдмовлено, подано апеляцiйну скаргу  

5 904/659/18 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ДП "Смоли" ПАТ "ДЗМД" --- про стягнення 170435,57 грн. розглянуто 

Опис: 

В задоволеннi позову вiдмовлено 

6 904/1205/15 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

ПАТ "ВТБ "БАНК" ПАТ "ДЗМД" --- про звернення стягнення на 

майно 

розглянуто 

Опис: 

Розгляд справи зупинено в зв'язку з порушенням процедури банкрутства ПАТ "ДЗМД". 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Постанова 

№ОМС-ДН4239/191

5/АВ/П-ДН25/1915/

АВ/IП-1Ф, 

21.01.2020 

Кам'янська Мiська 

Рада, Вiддiл працi та 

соцiально-трудових 

вiдносин 

Штраф за 

порушення строкiв 

виплати заробiтної 

плати при звiльненнi 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

2 Постанова 

№ОМС-ДН4239/191

5/АВ/П-ДН25/1915/

АВ/IП-2Ф, 

21.01.2020 

Кам'янська Мiська 

Рада, Вiддiл працi та 

соцiально-трудових 

вiдносин 

Штраф за 

порушення строкiв 

виплати заробiтної 

плати 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

3 Повiдомлення 

рiшення 

№001375530, 

20.02.2020 

ГУ ДПС у 

Днiпропетровськiй 

областi, м.Днiпро 

Штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

4 Повiдомлення 

рiшення 

№0004710517, 

24.02.2020 

ГУ ДПС у 

Днiпропетровськiй 

областi, м.Днiпро 

Пеня за порушення 

термiнiв розрахункiв 

у сферi ЗЕД 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

5 Повiдомлення 

рiшення 

№0020705530, 

17.03.2020 

ГУ ДПС у 

Днiпропетровськiй 

областi, м.Днiпро 

Штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

6 Претензiя №17-3/10, 

04.06.2020 

Державна 

Екологiчна 

Iнспекцiя у 

Днiпропетровськiй 

областi 

Шкода, заподiяна 

державi порушенням 

вимог 

природоохоронного 

законодавства 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

7 Претензiя 

№10-11/20, 

22.09.2020 

Державна 

Екологiчна 

Iнспекцiя у 

Днiпропетровськiй 

областi 

Шкода, заподiяна 

державi порушенням 

вимог 

природоохоронного 

законодавства 

Сплачено в повному 

обсязi 

Опис: 

 

8 Рiшення №649/21, Фонд Соцiального Штраф за Сплачено в повному 



10.12.2020 Страхування 

України 

неправомiрно 

використанi страховi 

кошти 

обсязi 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Першi виробничi потужностi ПАТ "ДЗМД" по виробництву мiнеральних добрив (нiтрофосу) 

були введенi в експлуатацiю в 1965 р. на базi оборонного пiдприємства ДПП "Приднiпровський 

хiмiчний завод" в м. Днiпродзержинськ, Днiпропетровської областi. В 1974-1975 р. введенi 

потужностi по виробництву амофосу. Генеральним проектувальником виступило Пiдприємство 

п/с А-1158 м. Москва. За короткий термiн товариство стає одним з основних виробникiв 

фосфоритних мiнеральних добрив в СРСР. Впродовж 2000-2001 рр. ДП "Приднiпровський 

хiмiчний завод" було реструктуризоване. На його базi створенi державнi пiдприємства: ДП 

"Приднiпровський хiмiчний завод", ДП "Гiдрометалургiйний завод", ДП "Смоли", ДП 

"Цирконiй", ДП "Приднiпровський завод кольорових металiв", ДП "Амофос", ДП "Агрофос", 

ДП "РАО Бар'єр" и ДП "Полiхiм". 

ЗАТ "Днiпровський завод мiнеральних добрив" (скорочено ЗАТ "ДЗМД") створено згiдно 

Наказу вiд 05.08.2002 р. № 472 "Про припинення дiяльностi ДП "Амофос" i ДП "Агрофос", у 

зв'язку з їх реорганiзацiєю шляхом злиття цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств 

i включенням їх в склад Закритого акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних 

добрив". Статутний фонд склав 24155,0 тис.грн. i був розподiлений на 24155 простих iменних 

акцiй, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна. 40% у статутному фондi товариства 

залишились за Фондом державного майна України (40 %) (на основi наказу ФДМ № 1144 вiд 

01.07.2002 р.), внесок якого в статутний фонд два цiлiсних майнових комплекси ДП "Агрофос", 

ДП "Амофоc". 60% - приватний iнвестор, внесок якого в статутний фонд ЗАТ "ДЗМД" склав 

14493,0 тис. грн. 

При створеннi ЗАТ "ДЗМД" була випущена експериментальна партiя мiнеральних добрив 

(амофосу) - близько 6 тис.тон. По результатам продажiв даної партiї i пiсля детального аналiзу 

виробничих i фiнансових показникiв дiяльностi пiдприємства було прийняте рiшення про 

реконструкцiю виробничої бази заводу, модернiзацiї та пiдвищення надiйностi виробництва 

мiнеральних добрив. 

В 2003 р. була проведена комплексна реконструкцiя виробництва для отримання добрив 

комплексних мiнеральних марок NP та NPK. Проектувальник реконструкцiй - ДНIIПI 

"Хiмтехнологiя" м.Сєвєродонецьк. Реконструкцiя дозволила покращити якiсть продукцiї, що 

вироблялась, по вмiсту поживних речовин i гранулометричному складу. При цьому у 

пiдприємства з'явилась можливiсть випускати добрива практично будь-якої формули по 

замовленню покупця. 

Частина обладнання i нерухомостi в технологiчний процес заводу була включена компанiєю 

ТОВ "Фосфат" за рахунок власних iнвестицiй i кредитних коштiв. Це - сучасна 

електрозберiгаюча парокотельня (виробництво Нiмеччини), компресорна (виробництва 

Фiнляндiї), складське примiщення (ЗАТ "ДЗМД" орендує данi об'єкти на довгостроковiй основi). 

В межах цiльової програми розвитку заводу в 2008 роцi збудована i введена в експлуатацiю 

дiлянка по виробництву тукосумiшей пiд торговою маркою "Стимул", потужнiстю до 36 тис. тн 

в рiк. В цьому ж роцi система менеджменту ЗАТ "ДЗМД" проходить сертифiкацiю ISO 

9001:2000. 

В 2009 р. був викуплений пакет акцiй ЗАТ "ДЗМД", що перебував у власностi держави i на 

сьогоднiшнiй день 100 % акцiй знаходяться в приватнiй власностi. В цьому ж роцi вiдбулася 

змiна органiзацiйно-правової форми з Закритого акцiонерного товариства на Приватне 



акцiонерне товариство i пiдприємство перейменовано в Приватне акцiонерне товариство 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив", про що Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської 

мiської ради Днiпропетровської областi було видане Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя 

А01 № 236450 вiд 20.11.2009 р. 

В 2011 роцi перероблена дослiдна партiя нового сировини - Алжирського фосфорита. У 

лабораторiї пiдприємства дослiджено склад досвiдчених проб Єгипетського фосфорита, з якого 

перевiрено отримання добрив. Освоєно в промисловому масштабi випуск нових марок добрив - 

суперфосфату подвiйного амонiзованого NP 10:32 i нiтроамофоски NPК 11:39:13 i NPК 10:40:10. 

Розширено область акредитацiї заводської лабораторiї - проведена санiтарно-гiгiєнiчна атестацiя 

на право вимiрювань шкiдливих хiмiчних факторiв для атестацiї робочих мiсць за умовами 

працi. Проведена технiчна дiагностика обладнання складу рiдкого амiаку. У лабораторiї 

пiдприємства проведенi випробування по отриманню рiдких добрив, виходячи з iснуючої 

технологiї виробництва i наявних технiчних можливостей. Для розширення областi застосування 

фосфогiпсу (зокрема в якостi сировинного компонента при виробництвi цементу) розробленi 

власнi ТУ У 20.1-31980517-004-12 "Фосфогiпс рядовий ДЗМД - сульфат кальцiю". 

В 2012 р. проводиться проектування, монтаж i освоєння випуску дослiдних партiй нового 

добрива - суспензiйний рiдких комплексних добрив (СЖКУ). Проводилися державнi 

випробування СЖКУ в Харкiвському iнститутi землеробства iм. Соколовського А.Н., в Iнститутi 

медицини працi та в Київським нацiональному унiверситетi iм. Шевченко. Розроблено ТУ на 

СЖКУ. ТОВ "Бюро Верiтас Сертифiкейшн Україна" провело черговий (з 2008 р.) наглядовий 

аудит iснуючої на пiдприємствi системи менеджменту якостi за мiжнародним стандартом ISO 

9001: 2000. В 2013 р лабораторiї пiдприємства проведенi випробування по отриманню рiдких 

азотних добрив (КАС i амiачна вода). Протягом року велося проектування, монтаж i освоєння 

випуску дослiдних партiй нових азотних добрив i розпочато їх державнi випробування. У 2014 

роцi розпочато виробництво рiдких комплексних добрив вiдповiдно до ТУ У 20.1-31980517.  

Змiн в органiзацiйнiй структурi ПАТ "ДЗМД" за 2020 рiк вiдповiдно до попереднього звiтного 

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

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

змiнювало видiв дiяльностi згiдно з дiючим КВЕД. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

За 2020 звiтний рiк ПАТ "ДЗМД" мало середньооблiкову чисельнiсть штатних працiвникiв 

облiкового складу (осiб) - 527 особи; станом на 31.12.2020 року штат емiтента складає 530 

особи; позаштатнi особи - 5 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працювали за сумiсництвом - 3 

особи. На умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у 2020 роцi було зайнято 0 осiб. Фонд 

оплати працi за 2020 рiк - 70 068,4 тис.грн, що на 36,8 % бiльше рiвня 2019 року. Змiна фонду 

оплати працi вiдбулась за рахунок збiльшення чисельностi працiвникiв та пiдвищення розмiру 

заробiтної плати. 

Цiлями кадрової полiтики ПАТ "ДЗМД" є пiдвищення ефективностi управлiння персоналом 

товариства. Кадрова програма товариства має такi складовi: пiдвищення результативностi 

роботи; утримання та оптимiзацiя штату та ефективне використання можливостей та потенцiалу 

спiвробiтникiв; створення сучасної системи мотивацiї, пiдтримка високого рiвня лояльностi 

спiвробiтникiв; гнучка корпоративна культура. Оплата працi здiйснюється згiдно iз 

затвердженою колективним договором системою оплати працi. Протягом 2020 року штат 

товариства в цiлому вiдповiдав квалiфiкацiйним вимогам до конкретних посад i робочих мiсць. 



Операцiйнi потреби в спецiалiстах в 2020 роцi складали бiля 4% загальної середньооблiкової 

чисельностi працiвникiв. Пiдприємство було забезпечене на рiвнi, достатньому для виконання 

виробничої програми. Прiоритетом кадрової полiтики ПАТ "ДЗМД" на 2021 рiк є розвиток 

системи управлiння результативнiстю за цiлями, оптимiзацiя бiзнес-процесiв i утримання 

персоналу в умовах дефiциту профiльних спецiалiстiв на ринку працi України.  

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПАТ "ДЗМД" є членом ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ "СОЮЗ 

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

органiзацiйно-правова форма - АСОЦIАЦIЯ, мiсцезнаходження 02002, м.Київ, вул.Євгена 

Сверстюка, буд. 15. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - постiйна. 

Також ПАТ "ДЗМД" є членом ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ 

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

00036897, органiзацiйно-правова форма - ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ , мiсцезнаходження 

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.34. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - 

постiйна. 

Також, ПАТ "ДЗМД" є членом Днiпропетровської торгово-промислової палати (ДТПП), код 

ЄДРПОУ 02944828. Органiзацiйно-правова форма - IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI 

ФОРМИ. Мiсцезнаходження 49044, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул.Шевченка, буд. 4. 

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

Також, ПАТ "ДЗМД" є членом Мiжнародної асоцiацiї виробникiв та реалiзаторiв мiнеральних 

добрив - IFA (International Fertilizer Association). Мiсцезнаходження 49, Avenue D'Ina, 75116 

Paris, Францiя.  

Також ПАТ "ДЗМД" є членом АСОЦIАЦIЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКIВ 

ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" ("ВО ВИРОБНИКIВ ТА 

СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"), код ЄДРПОУ 37727722, 

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

ЧАПАЄВА, будинок 12Б. Форма членства (термiн участi емiтента в об'єднаннi) - постiйна. 

 

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 

ПАТ "ДЗМД" не проводило у 2020 роцi спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

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

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

2020 рiк з кожного виду спiльної дiяльностi) не надається. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

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

товариства не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi емiтента здiйснюється за 

принципами та методами, передбаченими Нацiональними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку. Облiковою полiтикою емiтента, затвердженою Наказом за №01б вiд 

12.01.2018 р., встановленi наступнi принципи оцiнки статей фiнансової звiтностi: 



1) визнання, облiк, оцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №7. До 

основних засобiв вiдносяться об'єкти вартiстю понад 6000,00 грн. (без ПДВ) i термiном 

експлуатацiї бiльше 365 днiв. Одиницею облiку вважається iнвентарний номер. Термiн 

отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх експлуатацiї - понад рiк. Класифiкацiя по групах 

основних засобiв прийнята у вiдповiдностi до ст.5 П(С)БО №7: будови, споруди, передавальнi 

пристрої; машини i обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади, iнвентар. Для 

основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Первiсна вартiсть основних 

засобiв збiльшується на суму витрат, що збiльшують очiкуванi економiчнi вигоди вiд 

використання такого активу; витрати, що пiдтримують об'єкт основного засобу у робочому станi 

вiдносяться до витрат перiоду, у якому такi витрати понесенi; 

2) до iнших необоротних активiв згiдно облiкової полiтики вiдносяться: бiблiотечнi фонди; 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). До складу МНМА зi строком корисного 

використання бiльше одного року, включаються об'єкти вартiстю менше 6 000,00 грн. (без ПДВ) 

за одиницю, вiдповiдно до п.5 П(С)БО №7 "Основнi засоби". На iншi необоротнi матерiальнi 

активи вартiстю нижче 6000 грн. (до 23.05.2020 р.), та нижче 20000 грн (з 23.05.2020 р.), 

амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. 

3) визнання, облiк, оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 

П(С)БО №8. Одиницею облiку вважається окремий об'єкт нематерiальних активiв. Термiн 

отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд їх експлуатацiї - понад рiк. Класифiкацiя по групах 

вiдповiдно до ст.5 П(С)БО №8: 1) права користування майном (право користування будiвлею, 

право на оренду примiщень) - 5 рокiв; 2) права на знаки для товарiв, послуг - 10 рокiв; 3) 

авторськi i сумiжнi права (програмне забезпечення) - 4 роки. Для нематерiальних активiв 

встановлений прямолiнiйний метод амортизацiї; 

4) фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi 

iнвестицiї"; 

5) придбанi виробничi запаси (сировина, матерiали, паливо, запаснi частини та iн.) i товари 

зараховуються на баланс за собiвартiстю, згiдно П(С)БО №9 "Запаси". Одиницею 

бухгалтерського облiку запасiв є кожне їх найменування. При вибуттi виробничих запасiв, 

готової продукцiї i товарiв (в виробництво, продаж та iн.). їх оцiнку проводиться вiдповiдно до 

П(С)БО №9 за методом ФIФО; 

6) величина нормальної виробничої потужностi для цiлей облiку встановлена - для комплексних 

мiнеральних добрив типу NP в розмiрi 10 000 т, рiдких азотних мiнеральних добрив типу КАС в 

розмiрi 1 500 т i тукосумiшей "Стимул" в розмiрi 3 000 т в мiсяць; 

7) готова продукцiя, незавершене виробництво i напiвфабрикати вiдображаються в облiку i 

звiтностi за сформованою фактичною собiвартiстю; 

8) облiк зобов'язань (кредиторської заборгованостi) здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 

№11; 

9) доходи вiд звичайної дiяльностi класифiкується вiдповiдно до п. 7 П(С)БО №15. Формування 

собiвартостi реалiзацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог норм п. 11 П(С)БО №16. У виробничу 

собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати 

вiд оплати працi; iншi прямi витрати; змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi 

загальновиробничi витрати. До витрат, пов'язаних з операцiйної дiяльнiстю включаються: 

адмiнiстративнi витрати; витрати на збут; iншi операцiйнi витрати; 

10) витрати визнаються i вiдображаються вiдповiдно до норм П(С)БО №16 на пiдставi принципу 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. Витрати операцiйної дiяльностi групуються за 

елементами з застосуванням класу рахункiв 8, 9. Класифiкацiя витрат здiйснюється вiдповiдно 

до затвердженого перелiку i складу статей калькуляцiї виробничої собiвартостi послуг i 

собiвартостi реалiзацiї послуг. 

 

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  

Основними видами продукцiї, яка виготовляє ПАТ "ДЗМД" є Комплекснi гранульованi та рiдкi 

азотно-фосфорно-калiйнi мiнеральнi добрива марки NP(S) i NPK(S) для сiльського господарства 

(складнi по складу i рiзнi за змiстом поживних речовин); тукосумiшi для сiльського 

господарства (механiчнi сумiшi рiзних мiнеральних добрив); фосфогiпс - мелiорант грунтiв для 

сiльського господарства та фосфогiпс для використання як сировинна добавка у виробництвi 

цементу i будматерiалiв. Окрiм виробництва, пiдприємство надає послуги з переробки 

продукцiї, з вiдповiдального зберiгання та вiдвантаження сировини, а також з фасування 

продукцiї. 

Протягом 2020 року обсяг виробництва на пiдприємствi з урахуванням послуг з переробки склав 

95726 тн на суму 60.7 млн.грн у т.ч. гранульованi азотно-фосфорнi добрива - NP10:32 

(суперфосфат) 4983 тн; гранульованi азотно-фосфорно-калiйнi добрива - NPК 8:30:8 2079 тн; 

NPК 16:16:16 (нiтроамофоска) 36503тн; рiдкi суспензiйнi добрива - NP 8:22 та NP 10:30 (РКД) 

4781 тн; амiак водний технiчний 72тн; фосфогiпс-мелiорант для сiльського господарства 

47308тн. Виручка вiд реалiзацiї основних видiв продукцiї i послуг з урахуванням перехiдних 

залишкiв на складах склала 110.3 млн.грн. Добрива на вимогу покупцiв вiдвантажувались в 

упаковцi (полiпропиленовi мiшки з полiетиленовим вкладишем або м'якi контейнери з 

полiетиленовим вкладишем (бiг-беги)) або без упаковки (насипом, наливом) в залiзничних 

вагонах i автомобiльним транспортом. 

Середньореалiзацiйнi цiни за тону склали: для мiнеральних добрив NPK 10300грн, для 

мiнеральних добрив NP - 10830 грн. Споживання складних мiнеральних добрив в Українi значно 

перевищує виробничу потужнiсть основних українських виробникiв, тому уся реалiзацiя ПАТ 

"ДЗМД" протягом 2020 року була спрямована виключно на внутрiшнiй ринок. Емiтент не 

здiйснював у звiтному роцi експортнi операцiї, тому iнформацiя щодо наявностi та загальної 

суми експорту та частки експорту в загальному обсязi продажiв - не надається. Також, емiтент 

не здiйснював дiяльнiсть в iнших країнах. 

В майбутньому емiтент планує продовжити випуск освоєного асортименту продукцiї та надання 

послуг i в той же час частково переорiєнтувати виробництво зi збiльшенням частки рiдких 

комплексних добрив. Цi змiни пов'язанi зi структурними зрушеннями в попитi на мiнеральнi 

добрива, спричиненi рядом факторiв, серед яких - змiна клiматичних умов вирощування 

сiльгосппродукцiї, зменшення родючостi грунту та поширення сучасних методiв точного 

землеробства.  

Дiяльнiсть емiтента має сезонний характер, що обумовлено особливостями галузi i попиту. 

Активний перiод звичайно припадає на лютий-квiтень та серпень-жовтень року. В iншi мiсяцi 

виробничi потужностi емiтента використовуються з мiнiмальним завантаженням, у зв'язку з чим 

у пiдприємства є ризик простоїв виробництва.  

Основний ринок збуту продукцiї ПАТ "ДЗМД" - український ринок мiнеральних добрив. 



Основними клiєнтами емiтента є агрохолдинги, трейдери та фермерськi господарства. Основнi 

ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з вiдсутнiстю довгострокового фiнансування, та 

неритмiчними поставками необхiдної сировини. Також, високий рiвень конкуренцiї на ринку 

мiнеральних добрив, створений за рахунок домiнування на ринку продукцiї iноземного 

походження створює додатковi складнощi для реалiзацiї продукцiї емiтента. Для зменшення 

ризикiв, емiтент намагається укладати контракти з тривалiстю, що перевищують звичайний 

виробничий цикл. 

Емiтент використовує рiзнi канали збуту й методи продажу, серед них - участь в тендерах на 

постачання добрив, укладення прямих контрактiв. Для поглиблення взаємовiдносин з кiнцевими 

споживачами, наданням зразкiв продукцiї та налагодження прямих контрактiв зi споживачами, 

практикуються виїзди спецiалiстiв емiтента безпосередньо в фермерськi господарства. 

Джерелами сировини для виробництва ПАТ "ДЗМД" виступають українськи виробники i 

постачальники сiрчаної кислоти, амiаку, енергоресурсiв; фосфорити та антизлежувач є 

iмпортованою на український ринок продукцiєю. Кiлькiсть основних постачальникiв за 

основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi 

поставання протягом звiтного перiоду не перевищувало 10. В динамiцi цiн на сировину за 

минулий рiк не простежується чiтка тенденцiя до змiн. Пiдприємство вiдчуває складнощi, 

пов'язанi з закупiвлею сiрчаної кислоти, оскiльки через введення iмпортних квот та 

неспроможнiсть вiтчизняних виробникiв задовiльнити попит хiмiчної та металургiйної галузi на 

ринку вiдчутний дефiцит цiєї сировини. Також, можливостi придбання пiдприємством 

необхiдних обсягiв фосфоритiв є обмеженими i залежать вiд активностi iмпортерiв та поточної 

цiнової кон'юнктури на свiтовому ринку. 

Конкуренцiя в галузi емiтента доволi висока. Серед вiтчизняних конкурентiв на ринку дiє ПАТ 

"Сумихiмпром", а також трейдери, якi пропонують на ринку широкий спектр iмпортованої 

продукцiї. Значна частина iмпорту поставляється в країну за демпiнговими цiнами, тому ПАТ 

"ДЗМД" стикається зi складнощами в органiзацiї рентабельної роботи. Ключовими драйверами 

ринку є збiльшення внутрiшнього попиту на добрива з боку сiльгоспвиробникiв, санкцiї по 

вiдношенню до росiйських виробникiв та антидемпiнговi заходи з боку держави. 

 

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 "ДЗМД" не здiйснювало значних придбань або вiдчужень активiв. 

Протягом звiтного перiоду правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради 

або виконавчим органом, афiлiйованими особами не укладались.  

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

ПАТ "ДЗМД" має власнi основнi засоби виробничого призначення балансовою вартiстю 22157 

тис.грн, в тому числi: будiвлi i споруди - 20215 тис.грн, машини та обладнання 1471 тис.грн, 

транспортнi засоби - 171 тис.грн, iншi - 300 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на 

кiнець звiтного року склала 111399 тис.грн, знос - 89242.0 тис.грн. Також, емiтент орендує 

виробничi основнi засоби залишковою вартiстю на кiнець звiтного перiоду - 14734.7 тис.грн. 

Виробничi потужностi емiтента наступнi: 



- виробництво мiнеральних добрив NP i NPK потужнiстю 160 тис. тон у натуральному вимiрi, 

склади фосфоровмiсної сировини до 30 тис. тон, сiрчаної кислоти до 4000 тон, рiдкого амiаку до 

1000 тон, азотної кислоти до 1000 тон, готової продукцiї до 20 тис. тон; 

- парокотельня потужнiстю 20 тон/час пари з тиском 10 атм i температурою 190 оС; 

- компресорна потужнiстю 39,5 м3/хв, зокрема 9,6 м3/хв осушеного повiтря з тиском 7,5 атм; 

- водооборотний цикл потужнiстю до 3500 м3/год; 

- залiзничний цех потужнiстю обробки 20 вагонiв на добу двома маневровими тепловозами у 

складi залiзничної станцiї i ремонтного депо; 

- автотранспортна дiлянка, що включає технологiчний i службовий транспорт, автобуси для 

перевезення трудящих, механiзми; 

- виробнича їдальня у складi двох пунктiв живлення; 

- лабораторiя виробництва мiнеральних добрив i заводоуправлiння. 

Ступiнь використання обладнання (завантаження потужностей виробництва) у 2020 роцi склала 

понад 31 %. Ступiнь зносу власних основних засобiв - 80,11%. 

Дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з виробництвом (виготовленням), використанням, 

переробкою, розподiлом, зберiганням, транспортуванням, застосуванням, утилiзацiєю чи 

знешкодженням небезпечних речовин 1 i 2 класу небезпеки, маса яких дорiвнює або перевищує 

значення нормативiв порогових мас, якi визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

11 липня 2002 р. № 956 "Про iдентифiкацiю та декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної 

небезпеки". Пiдприємство зареєстроване як об'єкт пiдвищеної небезпеки 1 класу, включено до 

Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки за № 12.31980517.01.1, має Декларацiю i 

ПЛАС об'єкта пiдвищеної небезпеки. 

Пiдприємство виконало iнвентаризацiю викидiв забруднюючих речовин та отримало Дозвiл на 

викиди вiдповiдно до встановлених умов щодо технологiчного процесу, обладнання, 

пилогазоочисток, виробничого контролю за гранично допустимими концентрацiями, 

встановленими в Дозволi. Технологiчних вiдходiв i скидiв пiдприємство не має. 

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

вiдбувалося. Спосiб утримання активiв - в експлуатацiї. Активи пiдприємства щорiчно 

iнвентаризуються i вiдображаються в облiку згiдно правил облiкової полiтики товариства. 

Амортизацiя по об'єктам основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, виходячи зi 

строку корисного використання об'єкта.  

Мiсцезнаходження основних засобiв: Україна, Днiпропетровська обл., м.Кам'янське, 

пр.Аношкiна, 179.  

 

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

економічних обмежень 

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

iнвестицiйнiй полiтицi держави, вiдсутнiсть джерел довгострокового та дешевого фiнансування. 

Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем - вище середньої. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика ПАТ "ДЗМД" щодо фiнансування дiяльностi спрямована на забезпечення фiнансовими 

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

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

банкiвськi кредити та овердрафти. Рiвень робочого капiталу був задовiльним для покриття 

поточних потреб i здiйснення виробничої дiяльностi.  

 

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

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



ПАТ "ДЗМД" на кiнець звiтного перiоду не мало укладених, але не виконаних договорiв.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiєю дiяльностi емiтента на 2021 рiк є затвердження плану санацiї та фiнансове 

оздоровлення пiдприємства.  

 

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

та розробку за звітний рік 

ПАТ "ДЗМД" не проводило у 2020 рокi дослiджень та розробок. 

 

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

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

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

довільній формі 

Аналiтична довiдка щодо господарювання емiтента за останнi три роки: Частка основних засобiв 

в активах (Динамiка зменшення показника протягом певного перiоду є позитивною в умовах 

стабiльного або зростаючого обсягу виробництва.) 2018 рiк: 4.4%; 2019 рiк: 4.6%; 2020 рiк: 

4.2%. Коефiцiєнт зносу основних засобiв (Характеризує частку зношених основних засобiв у 

загальнiй їх вартостi. Позитивним є зменшення значення показника.) 2018 рiк: 0.80; 2019 рiк: 

0.80; 2020 рiк: 0.80. Коефiцiєнт оборотностi активiв (Характеризує ефективнiсть використання 

пiдприємством усiх наявних у нього ресурсiв незалежно вiд джерел їх залучення.) 2018 рiк: 1.10; 

2019 рiк: 1.14; 2020 рiк: 0.67. Фондовiддача (Характеризує ефективнiсть використання основних 

засобiв i показує скiльки отримано виручки на одиницю вкладених основних засобiв.) 2018 рiк: 

15.65; 2019 рiк: 10.06; 2020 рiк: 8.46. Коефiцiєнт оборотностi запасiв (Показує, як часто 

обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу.) 2018 рiк: 8; 2019 рiк: 6; 2020 

рiк: 10. Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi (Показує, скiльки разiв за рiк 

обернулися кошти, вкладенi в розрахунки, тобто скiльки разiв ця заборгованiсть утворюється та 

погашається протягом року.) 2018 рiк: 0.83; 2019 рiк: 0.51; 2020 рiк: 0.41. Рентабельнiсть 

капiталу (Свiдчить про ефективнiсть використання всього майна пiдприємства.) 2018 рiк: -1.5%; 

2019 рiк: 42.1%; 2020 рiк: -59.4%. Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) (Показує 

питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.) 2018 рiк: 

-3.08; 2019 рiк: -2.86; 2020 рiк: -3.23. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (Показує, яку частку 

активiв пiдприємство здатне фiнансувати за рахунок власного капiталу i капiталу, залученого на 

довгостроковiй основi i свiдчить про його здатнiсть залишатися платоспроможним в 

довгостроковiй перспективi.) 2018 рiк: -1.74; 2019 рiк: -1.63; 2020 рiк: -1.88. Коефiцiєнт покриття 

(лiквiдностi поточної) (Показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi 

для погашення його поточних зобов'язань.) 2018 рiк: 0.35; 2019 рiк: 0.36; 2020 рiк: 0.33. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв Лiсковський Сергiй Федорович, 

Україна  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг", 

36470724, Україна 

 

Наглядова рада Голова Наглядової ради  Лiсковський Сергiй Федорович  



секретар Наглядової ради  

член Наглядової ради 

Христофоров Дмитро Анатолiйович  

Кольцов Євгенiй Євгенiйович 

Генеральний 

директор 

Генеральний директор Москаленко Сергiй Петрович 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї  

Член Ревiзiйної комiсiї  

Член Ревiзiйної комiсiї 

Царенко Оксана Вячеславiвна  

Бiлоус Свiтлана Iванiвна  

Кармазiна Наталiя Вячеславiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Головний бухгалтер 
Пилипенко Вячеслав 

Анатолiйович 
1967 Вища 29 

ТОВ "Металотрейд" - 

Головний бухгалтер. 

16.07.2002, 

безстроково 

Опис: 

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

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

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

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

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

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

проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення 

внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i 

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

забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. На посаду головного бухгалтера призначений згiдно наказу №2/ЛС вiд 16.07.2002 р. Загальний 

стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх п'яти рокiв нiяких посад, 

окрiм займаної посади головного бухгалтера ПАТ "ДЗМД" (код ЄДРПОУ 31980517), не обiймав. Пилипенко В.А. не володiє акцiями ПАТ  "ДЗМД".  

2 Голова Наглядової ради 
Лiсковський Сергiй 

Федорович 
1967 Вища 35 

Асоцiацiя "Всеукраїнське 

об'єднання виробникiв та 

споживачiв складних 

мiнеральних добрив", 

37727722 президент; АТ 

"Украгрохiмхолдинг", 

32735896, президент; АТ 

"Стиль" Харкiвський будинок 

моделей одягу",00309950, 

Голова Наглядової ради; 

СТОВ "Зернова компанiя 

"Хорс", 32418388, Голова 

Наглядової ради; ТОВ 

"Агрофест-Україна",  

36470951, Голова Наглядової 

ради. 

03.04.2017, 3 

роки 



Опис: 

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

посадовi злочини не має. Винагорода надавалась у виглядi заробiтної плати, у розмiрi згiдно штатного розпису. Голова наглядової ради Товариства 

обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в 

будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом. Наглядова рада 

може приймати рiшення також шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому 

бере участь бiльше половини її складу. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює 

один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Голова Наглядової ради: 1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю 

плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради; 3) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть 

наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз 

iншими органами та посадовими особами Товариства; 6) протягом 5 днiв з дати обрання (призначення) генерального директора Товариства укладає 

вiд iменi Товариства з ним контракт; 7) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства. Посадова особа має право: 1) отримувати повну, 

достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, 

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

Товариства; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; Посадова особа зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах 

Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi 

загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 7) Повинна виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, 

крiм члена наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. На пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" (протокол № 1 вiд 03.04.2017 року) прийнято рiшення 

про припинення повноважень Лiсковського Сергiя Федоровича  на посадi Голови Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Лiсковського Сергiя Федоровича протоколом чергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" №1 вiд 03.04.2017 року було обрано 

членом Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" (протоколом № 2 вiд 03.04.2017 року 

засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" було обрано Головою Наглядової ради 

Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив") строком на 3 роки. Лiсковський С.Ф. є акцiонером Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив". Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Асоцiацiя "Всеукраїнське об'єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив", президент; 

АТ "Украгрохiмхолдинг", президент; АТ "Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу", Голова Наглядової ради; СТОВ "Зернова компанiя "Хорс", 

Голова Наглядової ради; ТОВ "Агрофест-Україна", Голова Наглядової ради. Лiсковський С.Ф. обiймає на даний час наступнi посади: Асоцiацiя 

"Всеукраїнське об'єднання виробникiв та споживачiв складних мiнеральних добрив" (код ЄДРПОУ 37727722), президент, 01034, м. Київ, вул. 

Чапаєва, 12Б; АТ "Украгрохiмхолдинг" (код ЄДРПОУ 32735896), президент, 01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 12 лiтера "Б"; АТ 



"Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу" (код ЄДРПОУ 00309950), Голова Наглядової ради, 61052, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. 

Рiздвяна, 17; СТОВ "Зернова компанiя "Хорс" (код ЄДРПОУ 32418388), Голова Наглядової ради, 19814,Черкаська область, Драбiвський район, с. 

Погреби, вул. Подiльська, 10; ТОВ "Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951), Голова Наглядової ради, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера 

"Б". Лiсковський С.Ф. володiє 3623 шт. акцiями ПАТ "ДЗМД". 
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Член Ревiзiйної комiсiї 
Кармазiна Наталiя 

Вячеславiвна 
1972 Вища 32 

ТОВ "Украгрохiмхолдинг", 

36470724, директор. 

10.04.2015, 3 

роки 

Опис: 

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

посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. 

Член Ревiзiйної комiсiї має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на нього функцiй; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать 

до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та 

перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, 

пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5) 

вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства; 6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок 

професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та 

засiданнях ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

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

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

третiх осiб; 3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному директору, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" №1 вiд 10.04.2015 року було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Украгрохiмхолдинг", директор. Кармазiна Н.В. Обiймає на даний час наступнi посади: ТОВ 

"Украгрохiмхолдинг" (код ЄДРПОУ 36470724), директор, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б". Кармазiна Н.В. не володiє акцiями ПАТ 

"ДЗМД". 

4 
Член Ревiзiйної комiсiї Бiлоус Свiтлана Iванiвна 1968 Вища 35 

АТ "Украгрохiмхолдинг", 

32735896,  Головний 

бухгалтер; ТОВ "СП "Новий 

Корогод-Агро", 37623197, 

Головний бухгалтер; ТОВ 

"Агрофест-Україна", 

36470951, Головний 

бухгалтер; ТОВ "Фiрма 

"Iнвестпроект", 39878131, 

головний бухгалтер. 

10.04.2015, 3 

роки 

Опис: 



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

посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. 

Член Ревiзiйної комiсiї має право: 1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на нього функцiй; 2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать 

до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та 

перевiряти їх фактичну наявнiсть; 4) вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, 

пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 5) 

вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства; 6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок 

професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та 

засiданнях ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

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

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

третiх осiб; 3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному директору, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протоколом чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" №1 вiд 10.04.2015 року було обрано членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "Украгрохiмхолдинг", Головний бухгалтер; ТОВ "СП "Новий Корогод-Агро", Головний бухгалтер; ТОВ 

"Агрофест-Україна", Головний бухгалтер; ТОВ "Фiрма "Iнвестпроект", головний бухгалтер. Бiлоус С.I. обiймає на даний час наступнi посади: АТ 

"Украгрохiмхолдинг" (код ЄДРПОУ 32735896). Головний бухгалтер, 01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 12 лiтера "Б"; ТОВ 

"Агрофест-Україна" (код ЄДРПОУ 36470951), Головний бухгалтер, 01034, м. Київ, вул. Чапаєва, 12 лiтера "Б"; ТОВ "Фiрма "Iнвестпроект" (код 

ЄДРПОУ 39878131), головний бухгалтер, 01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 4Б. Бiлоус С.I. не володiє акцiями ПАТ "ДЗМД". 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Царенко Оксана 

Вячеславiвна 
1965 Вища 36 

Академiя мунiципального 

управлiння, м. Київ, 

22927068, завiдуюч кафедри 

облiку i аудиту; Таврiйський 

нацiональний унiверситет 

iменi В.I. Вернадського, 

02070967, завiдувач кафедри 

облiку та аудиту. 

10.04.2015, 3 

роки 

Опис: 

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

посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи визначенi статутом товариства. Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не надавалася. 

Голова ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi 

Товариства на найближчому засiданнi наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки ревiзiйною комiсiєю. Голова ревiзiйної комiсiї: 

1) органiзує роботу ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує 

ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв 

та наглядовiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї 

зобов'язаний: 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть 



участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у 

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

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) своєчасно надавати ревiзiйнiй комiсiї, генеральному 

директору, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Протоколом 

чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" №1 вiд 10.04.2015 року було 

обрано членом Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" (протоколом засiдання Ревiзiйної 

комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" № 1 вiд 10.04.2015 року було обрано Головою Ревiзiйної 

комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив")строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Академiя мунiципального управлiння, м. Київ, завiдуюч кафедри 

облiку i аудиту; Таврiйський нацiональний унiверситет iменi В.I. Вернадського, завiдувач кафедри облiку та аудиту. Царенко О.В. обiймає на даний 

час наступнi посади: Таврiйський нацiональний унiверситет iменi В.I. Вернадського (код ЄДРПОУ 02070967), завiдувач кафедри облiку та аудиту, 

01135, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10. Царенко О.В. не володiє акцiями ПАТ "ДЗМД". 
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Генеральний директор 
Москаленко Сергiй 

Петрович 
1975 вища 27 

Приватне акцiонерне 

товариство "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив", 

31980517, перший заступник 

генерального директора з 

маркетингу та збуту; 

Приватне акцiонерне 

товариство "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив", 

31980517, член Наглядової 

ради  

 

29.03.2018, на 

3 роки 

Опис: 

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

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

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

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

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

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

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

встановлених статутом i законом. У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються 

призначеною ним особою. Генеральний директор має право: - без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi 

юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; - приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договорiв 

(контрактiв), угод та iнше; - розпоряджатися коштами та майном Товариства; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати 

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

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

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



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

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

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

засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" № 5 вiд 29.03.2018 року було обрано 

Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив") строком на 3 роки. Загальний стаж 

роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ДЗМД", перший заступник генерального 

директора з маркетингу та збуту; ПАТ "ДЗМД", член Наглядової ради; ТОВ фiрма "ПРОМIМПЕКС", комерцiйний директор; СТОВ "Зернова 

компанiя "ХОРС", Заступник генерального директора по комерцiї i фiнансам. Посадова особа протягом 2020 року iнших посад, окрiм займаної 

посади генерального директора ПАТ "ДЗМД" (код ЄДРПОУ 31980517), не обiймала. Москаленко С.П. не володiє акцiями ПАТ "ДЗМД". 
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секретар Наглядової 

ради 

Христофоров Дмитро 

Анатолiйович 
1966 вища 35 

ТОВ "Варта", 30982670, 

директор 

23.03.2018, до 

дати 

припинення 

повноважень 

Загальними 

зборами 

акцiонерiв 

Опис: 

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

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

участь бiльше половини її складу. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз 

членiв наглядової ради за її рiшенням. Посадова особа має право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, 

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

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

рiшення наглядової ради Товариства; Посадова особа зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б 

у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 

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

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

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

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

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

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

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

ради - юридичної особи - акцiонера. Христофоров Дмитро Анатолiйович 23.03.2018 року набув повноваження члена Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" у зв'язку з отриманням Приватним акцiонерним товариством "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив" 23.03.2018 року вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" - 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - 

Калмикова Олега Iвановича на Христофорова Дмитра Анатолiйовича (протоколом № 2 вiд 23.03.2018 року засiдання Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" було обрано Секретарем Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 



"Днiпровський завод мiнеральних добрив" на пiдставi чинного законодавства України та Статуту Товариства). Христофоровим Д.А. набуто 

повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" на строк - до дати 

припинення повноважень Загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства"Днiпровський завод мiнеральних добрив" або дати 

отримання Приватним акцiонерним товариством "Днiпровський завод мiнеральних добрив" вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - Повiдомлення про замiну члена 

Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" представника акцiонера - Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - Христофорова Дмитра Анатолiйовича (Секретарем Наглядової ради обрано також на строк - 

до припинення повноважень Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив"). Христофоров Д. 

А. є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" - Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг". Загальний стаж роботи- 35 рокiв. Христофоров Д.А. перебував на наступних посадах: заступник 

начальника Головного Управлiння МВС України в Днiпропетровськiй областi; заступник начальника Управлiння МВС України на 

Приднiпровськiй залiзницi; начальник управлiння внутрiшньої безпеки ПАТ "Банк Кредит Днiпро"; заступник генерального директора по безпецi 

СТОВ "Зернова компанiя "Хорс"; директор ТОВ "Варта". Христофоров Д.А. обiймає на даний час також наступнi посади: ТОВ "Варта" (код 

ЄДРПОУ 30982670), директор, Україна, 61052, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Рiздвяна, будинок 17, кабiнет 4. Христофоров Д.А. не володiє 

пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив". 
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член Наглядової ради 
Кольцов Євгенiй 

Євгенiйович 
1967 вища 36 

Приватне акцiонерне 

товариство "Днiпровський 

завод мiнеральних добрив", 

31980517, заступник 

генерального директора з 

господарсьих та загальних 

питань заводу; ТОВ 

"Промисловi iнвестицiї", 

30881999, директор; СТОВ 

"Зернова компанiя "Хорс", 

32418388, заступник 

керiвника регiонального 

структурного пiдроздiлу; 

СТОВ "Зернова компанiя 

"Хорс", 32418388, керiвник 

регiонального структурного 

пiдроздiлу; АТ "Стиль" 

Харкiвський будинок 

моделей одягу", 00309950, 

замiсник генерального 

директора. 

23.03.2018, до 

дати 

припинення 

повноважень 

Опис: 

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

посадовi злочини не має. Винагорода надавалась у виглядi заробiтної плати, у розмiрi згiдно штатного розпису. Засiдання наглядової ради є 

правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень 



його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Посадова особа має право: 1) отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а 

також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 3) надавати 

у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства. Посадова особа зобов'язана: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 

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

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

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

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

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

безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у 

зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

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

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

наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Кольцов Євгенiй Євгенiйович  23.03.2018 року набув повноваження члена Наглядової ради 

Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" у зв'язку з отриманням Приватним акцiонерним товариством 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" 23.03.2018 року вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних 

добрив" - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолдинг" - Москаленка Сергiя Петровича на Кольцова Євгена Євгенiйовича. Кольцовим Є.Є. набуто повноваження члена Наглядової 

ради Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" на строк - до дати припинення повноважень Загальними 

зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" або дати отримання Приватним акцiонерним 

товариством "Днiпровський завод мiнеральних добрив" вiд акцiонера Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних 

добрив" - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг" - Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолдинг" - Кольцова Євгена Євгенiйовича. Кольцов Є.Є. є представником акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Украгрохiмхолдинг". Загальний стаж роботи - 36 рокiв. 

Кольцов Є.Є. перебував на наступних посадах: замiсник генерального директора ТОВ "Промисловi iнвестицiї", заступник керiвника регiонального 

стурктурного пiдроздiлу СТОВ "Зернова компанiя "Хорс", керiвник регiонального структурного пiдроздiлу СТОВ "Зернова компанiя "Хорс", 

замiсник генерального директора АТ "Стиль" Харкiвський будинок моделей одягу", заступник генерального директора з господарських та 

загальних питань ПАТ "Днiпровський завод мiнеральних добрив". Кольцов Є.Є. протягом 2020 р. не перебував на iнших посадах окрiм члена 

Наглядової ради ПАТ "ДЗМД". Кольцов Є.Є. не володiє акцiями ПАТ "ДЗМД". 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Лiсковський Сергiй Федорович 3'623 14.999 3'623 0 

Головний бухгалтер Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Кармазiна Наталiя Вячеславiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Бiлоус Свiтлана Iванiвна 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Царенко Оксана Вячеславiвна 0 0 0 0 

Генеральний директор Москаленко Сергiй Петрович 0 0 0 0 

секретар Наглядової ради Христофоров Дмитро Анатолiйович 0 0 0 0 

член Наглядової ради Кольцов Євгенiй Євгенiйович 0 0 0 0 

 



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

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень члена Наглядової ради статутними 

документами Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив", 

Положенням про Наглядову раду та цивiльно-правовим договором з членом Наглядової ради та 

iншими внутрiшнiми документами Товариств не передбаченi. При укладаннi трудового 

договору (трудового контракту) з членом Наглядової ради (Головою Наглядової ради, 

секретарем Наглядової ради) винагорода або компенсацiя у разi звiльнення здiйснюється 

вiдповiдно до чинного законодавства України. 

 

Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення Генерального директора, статутними 

документами Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" та 

контрактом з Генеральним директором не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

 

Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства статутними документами Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод 

мiнеральних добрив", Положенням про Ревiзiйну комiсiю та iншими внутрiшнiми документами 

Товариства не передбаченi. 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолдинг" 

36470724 

01034, УКРАЇНА, 

Шевченкiвський р-н, м.Київ, 

Чапаєва, буд.12, лiт. "Б" 

85.001 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Лiсковський Сергiй Федорович 14.999 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Основною стратегiєю емiтента на 2021 рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану та досягнення 

беззбиткового рiвня виробництва. Емiтент у 2021 роцi продовжить випуск освоєного 

асортименту продукцiї i торгiвельно-виробничу активнiсть вiдповiдно до основних видiв 

дiяльностi. Вiрогiдною перспективою подальшого розвитку для емiтента є розпочаток 

процедури санацiї, спрямовану на оздоровлення фiнансово-господарського положення та 

вiдновлення платоспроможностi емiтента. Необхiдними елементами досягнення стратегiчних 

цiлей на майбутнiй рiк емiтентом визначенi: оптимiзацiя рiвня виробничих витрат; збереження 

та пiдтримка в робочому станi наявних активiв; своєчасне забезпечення дiяльностi необхiдними 

сировинними ресурсами, ритмiчнiсть виробництва. Прiоритетом дiяльностi емiтента на 

майбутнє залишається прозорiсть дiяльностi та урахування iнтересiв усiх залучених осiб. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних добрив" створене 05.07.2002 

року; проведення державної реєстрацiї та включення вiдомостей до Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв здiйснено Виконавчим комiтетом 

Днiпродзержинської мiської ради 05.07.2002 року; 09.09.2005 року за номером 1 223 120 0000 

001321. Повна назва емiтента на момент створення - Закрите акцiонерне товариство 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив". 

У 2009 роцi позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства було затверджено Статут 

Приватного акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" у новiй редакцiї 

та змiнено найменування Товариства з Закритого акцiонерного товариства "Днiпровський завод 

мiнеральних добрив" на Приватне акцiонерне товариство "Днiпровський завод мiнеральних 

добрив" у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" (Протокол №13 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "ДЗМД" вiд 11.11.2009 року). Вiдомостi про 

змiну найменування Товариства зареєстровано Виконавчим комiтетом Днiпродзержинської 

мiської ради Днiпропетровської областi 20.11.2009 року, номер запису в Єдиному державному 



реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 223 105 0006 001321.  

Протягом звiтного перiоду зареєстрованими видами економiчної дiяльностi емiтенту вiдповiдно 

до Нацiонального Класифiкатора України ДК 009:2010 є: 20.15 Виробництво добрив i азотних 

сполук (основний); 20.20 Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї; 46.19 

Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгiвля 

хiмiчними продуктами; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 49.41 Вантажний автомобiльний 

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

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

своїх внутрiшнiх нормативних документiв. Чинна редакцiя статуту емiтента затверджена 

Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "ДЗМД" 11.11.2009 р. (Протокол №13 позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 11.11.2009 р.), та зареєстрована державним реєстратором 

Виконавчого комiтету Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської обл. Петрусь Лiлiєю 

Станiславiвною 20.11.2009 р. за №12231050006001321. Вищим органом управлiння ПАТ 

"ДЗМД" не були прийнятi i на момент складання цього Звiту не передбачається прийняття 

рiшень про внесення змiн до чинної редакцiї Статуту та нiяких змiн до чинної редакцiї Статуту 

не були зареєстрованi.  

ПАТ "ДЗМД" є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного 

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

"ДЗМД" протягом 2020 року вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалося. 

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

перетворення, видiл, не вiдбувалися.  

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

рiзного роду послугах, товарах народного споживання, продукцiї рiзноманiтного призначення 

шляхом здiйснення комерцiйної, виробничої дiяльностi та одержання Товариством i його 

акцiонерами максимального прибутку. Товариство є юридичною особою за законодавством 

України з дня його державної реєстрацiї, має самостiйний баланс, розрахунковi i валютнi 

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

Товариство створене на невизначений строк.  Iдентифiкацiйний код ПАТ "ДЗМД" в Єдиному 

державному реєстрi (код ЄДРПОУ): 31980517. Органiзацiйно-правова форма Товариства за 

КОПФГ: 230 Акцiонерне товариство. 

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

Мiсцезнаходження Товариства за КОАТУУ: 1210436300. Юридична адреса Товариства: 51917, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кам'янське, ПРОСПЕКТ АНОШКIНА, будинок 179. Поштова 

адреса 51901, Днiпропетровська обл., мiсто Кам'янське, ПРОСПЕКТ АНОШКIНА, будинок 179. 

Офiцiйний веб-сайт Товариства: http://www.dzmu.dp.ua 

ПАТ "ДЗМД" не має протягом звiтного перiоду дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, 

вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних одиниць. Державна та/або комунальна частка акцiй 

(часток, паїв) в статутному капiталi емiтента протягом звiтного перiоду вiдсутня. ПАТ "ДЗМД" 

не належить до числа пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

За судовим рiшенням про порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи 

(справа 904/9932/16 вiд 24.04.2017 року), Господарським судом Днiпропетровської областi 

проти ПАТ "ДЗМД" з 03.05.2017 року порушено справу про банкрутство. Розпорядником майна 

призначено арбiтражного керуючого Штельманчук Михайло Сергiйовича, свiдоцтво №193 вiд 

28.02.2013 р., адреса 49044, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, Центральний район, проспект 

Катеринославський, будинок 2, ТДК "Босфор", офiс 610. Одночасно з цим введений мораторiй 

на задоволення вимог кредиторiв.  

ПАТ "ДЗМД" є членом наступних неприбуткових органiзацiй та асоцiацiй:  

- ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ХIМIЧНОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ "СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ" 

(СОЮЗ ХIМIКIВ УКРАЇНИ), код ЄДРПОУ 25395809, мiсцезнаходження 02002, м.Київ, 

вул.Євгена Сверстюка, буд. 15. 

- ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ 



ПРОМИСЛОВЦIВ I ПIДПРИЄМЦIВ" (УСПП), код ЄДРПОУ 00036897, мiсцезнаходження 

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.34.  

- Днiпропетровської торгово-промислової палати (ДТПП), код ЄДРПОУ 02944828, 

мiсцезнаходження 49044, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул.Шевченка, буд. 4.  

- Мiжнародної асоцiацiї виробникiв та реалiзаторiв мiнеральних добрив - IFA (International 

Fertilizer Association). Мiсцезнаходження 49, Avenue D'Ina, 75116 Paris, Францiя.  

- АСОЦIАЦIЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ 

СКЛАДНИХ МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" ("ВО ВИРОБНИКIВ ТА СПОЖИВАЧIВ СКЛАДНИХ 

МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ"), код ЄДРПОУ 37727722, мiсцезнаходження 01034, м.Київ, 

вул.Чапаєва, буд.12Б.  

Протягом 2020 року ПАТ "ДЗМД" здiйснювало виробництво фосфорних (азотно-фосфорних i 

азотно-фосфорно-калiйних) мiнеральних добрив рiзного складу з фосфоровмiсної сировини 

(фосфоритiв) та фосфогiпс. 

Емiтент має власнi основнi засоби виробничого призначення, в тому числi: будiвлi i споруди, 

машини та обладнання, транспортнi засоби та iнше. Емiтент забезпечений власними та 

орендованими складськими примiщеннями. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Протягом звiтного перiоду ПАТ "ДЗМД" не укладало деривативiв та не вчиняло правочини 

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

стану i доходiв або витрат емiтента. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Емiтент в своїй дiяльностi враховує певну невизначенiсть майбутнього, наявнiсть фiнансових 

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

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

результатом несприятливих змiн умов здiйснення фiнансової, iнвестицiйної та операцiйної 

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

завданням функцiї управлiння ризиками в Товариствi є iдентифiкацiя можливих ризикiв, 

визначення їх вiрогiдностi та кiлькiсна оцiнка їх розмiру i попередження можливих фiнансових 

втрат через впровадження ефективної системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. 

Протягом звiтного перiоду емiтент не використовував хеджування, як метод страхування 

ризикiв операцiй, оскiльки не здiйснював строкових i ризикованих операцiй на валютному, 

кредитному ринку та ринку цiнних паперiв. Також, за вiдсутностi суттєвих експортно-iмпортних 

операцiй протягом 2020 року та будь-яких валютних застережень в укладених договорах, 

емiтент не мав необхiдностi в придбаннi валютних форвардiв, використання документарних 

iнструментiв мiнiмiзацiї платiжних ризикiв, чи користування будь-якими структурованими 

продуктами торговельного фiнансування.  

 

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

ризику грошових потоків 

Емiтент забезпечує належне функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтик, направлених на 

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

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

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

прийняття рiшень. На думку керiвництва, емiтент є схильним до ризикiв лiквiдностi та ризикiв 

грошових потокiв. Управлiння цими ризиками задля мiнiмiзацiї втрат емiтент забезпечує за 



сприяння планування договiрними зобов'язаннями, проведення попереднього аналiзу та 

монiторингу контрагентiв, мiнiмiзацiї помилок у внутрiшнiх процедурах i процесах руху 

грошових коштiв, контролю над дебiторською i кредиторською заборгованiстю, та запобiгання 

незбалансованостi лiквiдностi. Також, емiтент є схильним до цiнових ризикiв, пов'язаних з 

можливим коливання цiн на ринку добрив, враховуючи значний обсяг iмпорту добрив, та 

змiнами у цiнах на основнi сировиннi ресурси, якi входять у собiвартiсть продукцiї. Емiтент є 

схильним до кредитних ризикiв, але враховуючi те, що проти емiтента порушено справа про 

банкрутство i за рiшенням суду введений мораторiй на задоволення вимог кредиторiв, зазначенi 

ризики, на думку керiвництва, не мали нiякого впливу на дiяльнiсть емiтента протягом звiтного 

перiоду та не будуть мати вплив у наступному роцi. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

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

юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним 

законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного 

управлiння.  

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

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

власний кодекс вiдсутнiй та протягом звiтного перiоду не застосовувалися iншi кодекси 

корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв не проводились у зв'язку поширенням на 

територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19) та на пiдставi  п. 10 Роздiл 

XVII "ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ" Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 



 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) У 2020 роцi черговi (рiчнi) збори не скликалися 

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) У 2020 роцi черговi (рiчнi) збори не скликалися 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) У 2020 роцi позачерговi збори не скликалися 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 



Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

д/н 

Інше (зазначити) 
У 2020 роцi позачерговi 

збори не скликалися 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

у 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв не 

проводились у зв'язку поширенням на 

територiї України коронавiрусної хвороби 

(COVID-19) та на пiдставi п.10 Роздiл XVII 

"ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI 

ПОЛОЖЕННЯ" Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

протягом 2020 року скликання позачергових 

загальних зборiв Товариства не вiдбувалося. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Лiсковський Сергiй Федорович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Лiсковський Сергiй Федорович є Головою Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради: 

1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за 

реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;  

2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, 

затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення 

протоколiв засiдань наглядової ради;  

3) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв 

про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та 

вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  

4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та 

посадовими особами Товариства;  

6) протягом 5 днiв з дати обрання (призначення) генерального 

директора Товариства укладає вiд iменi Товариства з ним 

контракт; 

7) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв Товариства. 

Христофоров Дмитро Анатолiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Христофоров Дмитро Анатолiйович є Секретарем Наглядової 

ради. 

Секретар Наглядової ради: 

1) за дорученням голови наглядової ради повiдомляє всiх членiв 

наглядової ради про проведення чергових та позачергових 

засiдань наглядової ради;  

2) забезпечує голову та членiв наглядової ради необхiдною 

iнформацiєю та документацiєю;  



3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована наглядовiй радi, 

та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;  

4) оформляє документи, виданi наглядовою радою та головою 

наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради 

та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;  

5) веде протоколи засiдань наглядової ради;  

6) iнформує всiх членiв наглядової ради про рiшення, прийнятi 

наглядовою радою шляхом заочного голосування;  

7) складає табелi дiяльностi наглядової ради.  

Кольцов Євгенiй Євгенiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Кольцов Євгенiй Євгенiйович є членом Наглядової ради. 

Член Наглядової ради зобов'язаний:  

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за 

подiбних обставин;  

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства;  

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв 

та наглядовою радою Товариства; 

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних 

зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та 

засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi.  

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур 

щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть 

(конфлiкт iнтересiв);  

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена наглядової ради, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй 

радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

В межах своєї дiяльностi Наглядова рада Товариства протягом 

2020 року здiйснювала захист прав акцiонерiв товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду контролювала та регулювала 

дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 

Протягом 2020 року проведенi одне засiдання Наглядової ради. 

Засiдання Наглядової ради у формi заочного голосування не 

вiдбувалося. Рiшення засiдання Наглядової ради приймаються 

простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть 

участь у засiданнi та мають право голосу. 



ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

1) Засiдання Наглядової ради вiд 23.03.2020 року.  

На засiданнi були присутнi 100% членiв Наглядової ради, тому 

засiдання Наглядової ради є правомочним вiдповiдно до Статуту 

Товариства.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засiдання Наглядової ради: 

1. Укладання (пiдписання) контракту з генеральним директором 

Товариства. 

З питань порядку денного засiдання Наглядової ради прийнятi 

наступнi рiшення: укласти (пiдписання) контракту з генеральним 

директором Товариства Москаленком Сергiєм Петровичем на 

строк з 29.03.2020 року до 29.03.2021 року; надати повноваження 

Головi Наглядової ради Товариства Лiсковському Сергiю 

Федоровичу на укладання (пiдписання) контракту з генеральним 

директором Товариства Москаленком Сергiєм Петровичем на 

строк з 29.03.2020 року до 29.03.2021 року. 

ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 1 питання засiдання Наглядової 

ради: "ЗА" - одноголосно. 

Засiдання Наглядової ради оформлено Протоколом №1 засiдання 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Днiпровський завод мiнеральних добрив" вiд 23.03.2020 року. 

Наглядова рада Товариства здiйснює свою дiяльнiсть та 

процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень, вiдповiдно 

до Статуту Товариства, Положення та чинного законодавства 

України. 

Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають 

право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член 

наглядової ради має один голос. Дiяльнiсть Наглядової ради 

обумовлена необхiднiстю проведення засiдань для вирiшення 

питань, якi вiдносяться до її компетенцiї. Дiяльнiсть наглядової 

ради не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) д/н  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було 

створено постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для 

вивчення та пiдготовки питань, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

протягом 2020 року Наглядовою радою Товариства не було 

створено постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для 

вивчення та пiдготовки питань, що належать до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства. 



та ефективності 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

В межах своєї дiяльностi Наглядова рада Товариства протягом 

2020 року здiйснювала представництво та захист прав акцiонерiв 

товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду контролювала та 

регулювала дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Рiшення 

були оформленi протоколами засiдань наглядової ради. За 

пiдсумками року наглядова рада не мала можливостi 

прозвiтувати про свою дiяльнiсть та отримати оцiнку своєї 

роботи, так як у 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв не 

проводились у зв'язку поширенням на територiї України 

коронавiрусної хвороби (COVID-19) та на пiдставi п.10 Роздiл 

XVII "ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ" Закону 

України "Про акцiонернi товариства". 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

д/н 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - 

Москаленко Сергiй 

Петрович 

Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який 

виконує функцiї i зобов'язання, передбаченi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, контрактом з 

Генеральним директором. Генеральний директор Товариства 

вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, 

наглядової ради товариства. Генеральний директор Товариства є 

пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi 

Товариства та органiзовує виконання їхнiх рiшень.  

Генеральний директор:  

- здiйснює оперативне управлiння Товариством; 

- органiзовує виробничо-господарську, соцiальну та iншу 

дiяльнiсть Товариства; 

- виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

рiшення Наглядової ради Товариства; 

- органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i 

прогресивної технологiї; 

- органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та 

iнших зобов'язань, що взятi Товариством; 

- органiзовує матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi 

Товариства; 

- органiзовує реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої 

Товариством, у тому числi робiт та послуг; 

- налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та 

iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; 

- забезпечує Товариство квалiфiкованими кадрами; 

- органiзовує впровадження нових прогресивних форм i методiв 

господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов 

для високопродуктивної роботи в Товариствi; 

- створює для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi 

умови для роботи в Товариствi; 

- органiзовує виконання екологiчних програм; 

- виконує iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi 

Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, 

Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

Оскiльки Виконавчий орган Товариства одноосiбний, засiдання 

виконавчого органу не проводились. Виконавчий орган 

здiйснював управлiння щоденною господарською дiяльнiстю 

Товариства для виконання мети та предмету дiяльностi 

Товариства, визначену Статутом товариства. Одноосiбний 

виконавчий орган приймає управлiнськi рiшення в межах своєї 



виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

компетенцiї та шляхом видання розпорядчих та iнших 

документiв (наказiв, розпоряджень тощо). У звiтному роцi 

значних коливань у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства не вiдбувалось. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Результати роботи виконавчого органу (генерального директора) 

затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  

 

Примітки 

Голова Наглядової ради - Лiсковський Сергiй Федорович  

Секретар Наглядової ради - Христофоров Дмитро Анатолiйович  

Член Наглядової ради - Кольцов Євгенiй Євгенiйович  

Генеральний директор - Москаленко Сергiй Петрович  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками ПАТ "ДЗМД" складається з внутрiшнiх 

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

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

бухгалтерських записiв, своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, запобiганню 

фактiв викривлення фiнансової звiтностi, попередження та виявлення фактiв шахрайства i 

помилок, а також дотримання застосовних законiв i нормативних актiв.  

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в емiтентi не створено та не затверджено. Система внутрiшнього 

контролю i управлiння ризиками емiтента реалiзуються через загальний нагляд, чiткий розподiл 

повноважень мiж органами управлiння з встановленням виняткової компетенцiї органу 

управлiння та ефективної комунiкацiї в процесi прийняття управлiнських рiшень; вибiр та 

застосування облiкової полiтики; контроль значних операцiй з афiльованими особами; 

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

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

корупцiйним ризикам).  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 



органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 



Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 



 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) д/н 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВ "Украгрохiмхолдинг" 36470724 85.001 

2 Лiсковський Сергiй Федорович  14.999 

3 ВЕЛОНIР КОНСТРАКШНЗ ЛТД / 

VELONIR CONSTRUCTIONS LTD 

НЕ 247237 85.001 

4 ЛЕТРЕНСО IНВЕСТМЕНТС ЛТД / 

LETRENSO INVESTMENTS LTD 

НЕ 343723 85.001 

5 ФРIЗЕ ВОЛЬФГАНГ / FRIESE 

WOLFGANG 

 85.001 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна Кількість акцій Підстава виникнення обмеження Дата 



кількість 

акцій 

з обмеженнями виникнення 

обмеження 

24'155 0 д/н  

Опис У 2020 роцi Загальнi збори акцiонерiв не проводились у зв'язку 

поширенням на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19) та 

на пiдставi п.10 Роздiл XVII "ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI 

ПОЛОЖЕННЯ" Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

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

фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть i якi є акцiонером, або представником акцiонера. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється у кiлькостi 3 особи. До складу наглядової 

ради входять голова, секретар та член Наглядової ради Товариства.  

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних 

зборiв Товариства. Рiшення про обрання членiв Наглядової ради приймається простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах. Особи, обранi членами 

Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. У разi, якщо пiсля 

закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не 

прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв 

Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання 

або переобрання Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за 

принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до 

кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй або шляхом кумулятивного голосування. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, 

Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти 

членiв Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi 

достроково без вiдповiдного рiшення Загальних зборiв, у наступних випадках: за його бажанням 

за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi; в разi неможливостi 

виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили 

вироку чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть 

виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, 

обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi замiни члена Наглядової ради. 

Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень члена Наглядової ради статутними 

документами ПАТ "ДЗМД", Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми 

документами Товариств не передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства 

України. 

З метою запобiгання зловживання своїми повноваженнями та виникненню конфлiкту iнтересiв 

посаду члена Наглядової ради не можна сумiщати з посадою Генерального директора та/або 

члена Ревiзiйної комiсiї; члену Наглядової ради не дозволяється мати особистi та/або сiмейнi 

стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором Товариства. Також членом 

Наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно я чинним законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських товариств або та, яка є учасником або 

членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. Член 

Наглядової ради не може бути одночасно членом наглядової ради бiльше нiж у 3-х товариствах. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Товариства обирається та вiдкликається Наглядовою радою 

Товариства. У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi 

повноваження здiйснюються призначеною ним особою.  

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа з повною дiєздатнiстю i 

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

Ревiзiйної комiсiї. Винагорода або компенсацiя у разi звiльнення Генерального директора, 

статутними документами ПАТ "ДЗМД" та контрактом з Генеральним директором не 



передбаченi i здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України. 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки та складається з 

3 осiб. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї на необмежену 

кiлькiсть термiнiв. Членами Ревiзiйної комiсiї можуть бути тiльки акцiонери Товариства. 

Кандидати для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї висуваються акцiонерами Товариства, при 

цьому акцiонер має право висувати власну кандидатуру. До складу Ревiзiйної комiсiї входять 

голова, секретар, та члени ревiзiйної комiсiї. Рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї 

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково: у разi одностороннього 

складання з себе повноважень членом Ревiзiйної комiсiї; у разi виникнення обставин, якi 

вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв голови, 

члена Ревiзiйної комiсiї; прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання 

членiв Ревiзiйної комiсiї за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв; 

обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Ревiзiйної комiсiї; в iнших випадках, 

передбачених чинним законодавством України. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який 

обрана Ревiзiйна комiсiя, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про 

обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 

продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або 

переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. У разi, якщо в процесi роботи Ревiзiйної комiсiї 

кiлькiсть її членiв стає меншою ? вiд загальної кiлькостi, члени Ревiзiйної комiсiї, що 

залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 днiв з дати, коли про це стало вiдомо, надати 

письмову вимогу до Генерального директора Товариства про скликання позачергових Загальних 

зборiв з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. 

З метою запобiгання зловживання своїми повноваженнями та виникненню конфлiкту iнтересiв, 

на посаду члена Ревiзiйної комiсiї може бути призначена тiльки особа з повною цивiльною 

дiєздатнiстю; не дозволяється сумiщення члена Ревiзiйної комiсiї з посадою Члена Наглядової 

ради, Генерального директора, корпоративного секретаря, члена лiчильної комiсiї, або члена 

iншого органу Товариства. 

Винагорода або компенсацiя у разi припинення повноважень членам Ревiзiйної комiсiї 

Товариства статутними документами ПАТ "ДЗМД", Положенням про ревiзiйну комiсiю та 

iншими внутрiшнiми документами Товариства не передбаченi. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження Наглядової ради Товариства визначенi законодавством України, Статутом ПАТ 

"ДЗМД", Положенням про Наглядову раду. Рiшенням Загальних зборiв на Наглядову раду може 

покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв. 

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здiйснює представництво iнтересiв та 

захист прав акцiонерiв товариства, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння 

реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробку стратегiї, спрямованої на пiдвищення 

прибутковостi та конкурентоспроможностi Товариства i в межах своєї компетенцiї контролює та 

регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. 

Наглядова рада Товариства є пiдзвiтною Загальним зборам акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю товариства; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 



5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 

8) обрання та вiдкликання повноважень генерального директора; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним 

директором, встановлення розмiру його винагороди; 

10) прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження генерального 

директора; 

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства або депозитарiй цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься 

з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) 

значного пакета акцiй; 

21) погодження, до їх укладення, усiх кредитних угод (договорiв, правочинiв) Товариства; 

22) погодження, до їх укладання, усiх угод (договорiв, правочинiв) про заставу майна 

Товариства; 

23) погодження, до їх укладення, усiх угод (договорiв, правочинiв) про вiдчуження основних 

засобiв Товариства 

24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом. 

Наглядова рада Товариства також у разi необхiдностi приймає рiшення про проведення 

Ревiзiйною комiсiєю позапланової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

Члени наглядової ради мають право: 

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй.  

2) знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв 

дочiрнiх пiдприємств (представництв, фiлiй) Товариства.  

3) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 

4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 

Члени наглядової ради зобов'язанi: 

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 

2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою 



Товариства; 

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях 

Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та 

засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена наглядової 

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

7) своєчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну i точну iнформацiю 

про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 

8) у разi одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний 

письмово повiдомити про це Генерального директора та Наглядову раду Товариства не пiзнiше 

як за 5 днiв; 

9) протягом 5 днiв у письмовiй формi повiдомити правлiння та Наглядову раду про 

неможливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

10) голова Наглядової ради повинен скликати позачерговi Загальнi збори у випадку, якщо 

Наглядова рада приймає рiшення про таке скликання з власної iнiцiативи або на вимогу 

Ревiзiйної комiсiї Товариства, Генерального директора Товариства, або акцiонерiв (акцiонера), 

якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 та бiльше вiдсоткiв простих акцiй 

Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства. 

Наглядова рада має право використовувати для цiлей вивчення та аналiзу певних аспектiв 

дiяльностi Товариства послуги фахiвцiв Товариства (юристiв, фiнансистiв тощо). Крiм того, 

Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разi 

необхiдностi приймати рiшення про укладання угод стосовно отримання послуг вiд зовнiшнiх 

консультантiв та експертiв. 

Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у 

розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не 

встановленi чинним законодавством України, 

Повноваження Генерального директора:  

Повноваження Генерального директора Товариства визначенi законодавством України, 

Статутом ПАТ "ДЗМД", контрактом з Генеральним директором та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Генеральний директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є 

пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства. 

Генеральний директор має право: 

1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом ПАТ "ДЗМД"; 

2) приймати рiшення про укладення та припинення (розiрвання) правочинiв, договорiв 

(контрактiв), угод та iнше; 

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства; 

4) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

5) пiдписувати довiреностi, та iншi документи вiд iменi Товариства; 

6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

7) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства; 

8) пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 



9) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, 

згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства; 

10) подати вимогу Головi Наглядової ради про скликання позачергового Засiдання Наглядової 

ради; 

11) подати вимогу Наглядовiй радi Товариства про скликання позачергових Загальних зборiв 

Товариства, в разi порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або 

необхiдностi вчинення значного правочину. 

Генеральний директор зобов'язаний виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; несе вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї, яка може 

мiститися у протоколах та документах Наглядової ради; забезпечує доступ членам Наглядової 

ради до iнформацiї в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом 

Товариства, зокрема протягом 5 днiв з дати отримання вiдповiдного запиту члена Наглядової 

ради зобов'язаний надати iнформацiю та документи (копiй документiв), необхiдних для 

виконання членом Наглядової ради свої функцiй; забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до 

iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства та/або положенням про ревiзiйну 

комiсiю. 

Повноваження Ревiзiйної комiсiї:  

Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства визначенi законодавством України, Статутом ПАТ 

"ДЗМД" та Положенням про ревiзiйну комiсiю та iншими внутрiшнiми документами 

Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансовго року, зокрема проводить плановi та позаплановi перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i за пiдсумками перевiрки госує висновок, в 

якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової 

звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження 

фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського 

облiку та подання звiтностi; iнформацiю про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. 

Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам 

акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право:  

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 

належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової 

вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 

3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 

фактичну наявнiсть;  

4) вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою 

вирiшення питань, пов'язаний iз виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 

5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 

6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для 

участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 

Також, Ревiзiйна комiсiя має право надати вимогу про скликання позачергових Загальних зборiв 

Наглядовою радою; подати вимогу Головi Наглядової ради про скликання позачергового 

Засiдання Наглядової ради; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; бути присутнiми на Загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; брати участь у 

зiсiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, статутом або внутрiшнiми 

положеннями Товариства. 



Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:  

1) проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 

2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, 

Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; 

3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати 

проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 

4) негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та 

зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 

5) здiйснювати контроль за усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за 

виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; 

6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози 

суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 

1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях 

Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 

2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної 

комiсiї, особах, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у свої 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Генеральному директору, Наглядовiй радi, Загальним 

зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiдання 

Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або 

третiй особi. Також Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi письмо повiдомити Ревiзiйну комiсiю, 

Генерального директора та Наглядову раду про складання з себе повноважень в 

односторонньому порядку, або у разi виникнення обставин, якi перешкоджають виконанню 

обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством України за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках 

Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на 

неї обов'язкiв. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

З метою надання впевненостi стосовно змiсту Звiту керiвництва (Звiту про корпоративне 

управлiння) за 2020 рiк, емiтент залучив фахового незалежного зовнiшнього аудитора 

(аудиторську фiрму). 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  

Повне найменування - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БГС 

АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 31235849, мiсцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 

буд.26, офiс 310. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане 

Аудиторською палатою України №4659 вiд 28.01.2016 р. 

Завдання з надання впевненостi виконано аудитором (аудиторською фiрмою) на умовах 

Договору №12/03-2 про здiйснення завдання з надання впевненостi вiд 12.03.2021 р. у 

вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 року № 2258-VIII, Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та 

надання впевненостi, видання 2016-2017 рокiв, затверджених в якостi нацiональних стандартiв 



аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 р. №361, зокрема Мiжнародного стандарту завдань з 

надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи 

оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" i стосується змiсту Звiту керiвництва (Звiту про 

корпоративне управлiння) ПАТ "ДЗМД" за перiод 01.01.2020р. - 31.12.2020 р. Цiлями завдання є 

висловлення думки щодо вiдповiдностi наведеної iнформацiї у Звiтi про корпоративне 

управлiння, прийнятнiсть систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, вiдповiднiсть 

повноважень управлiнського персоналу ПАТ "ДЗМД", та загального подання iнформацiї, 

застосованих критерiїв чи описiв. 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI  

ЩОДО ЗВIТУ КЕРIВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 

Призначається для власникiв цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" (далi за текстом - Товариство), 

управлiнського персоналу пiдприємства та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

Основнi вiдомостi про Товариство: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ" 

Код за ЄРДПОУ: 31980517. 

Мiсцезнаходження: Україна, 51917, Днiпропетровська область, м. Днiпродзержинськ, проспект 

Аношкiна,  буд. 179 

Дата державної реєстрацiї: 05.07.2002 року. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД: 

20.15 Виробництво добрив i азотних сполук (основний); 

20.20  Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї 

46.19  Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту 

46.75  Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

 

Iдентифiкацiя звiту 

Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства (далi - Звiт). 

Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 "Звiт 

керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року 

№3480-IV (зi змiнами та доповненнями). 

Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з 

надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи 

оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства 

України щодо акцiонерних товариств.  

 

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв 

У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне 

управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет 

завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.  

Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008 

року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi 

папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв 

корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. 

 



Властивi обмеження 

Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю Товариства не 

стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати 

неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур. 

 

Застосовнi критерiї 

Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо 

надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про 

окремi статтi Звiту, як цього вимагає  Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826. 

У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити 

свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити 

iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця  iнформацiя входить до складу Звiту 

про корпоративне управлiння емiтента. 

Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз 

завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет 

завдання може не пiдходити для iнших цiлей. 

 

Iдентифiкацiя вiдповiдальностi 

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за 

вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне 

надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання. 

             

Застосованi стандарти 

Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 

"Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". 

 

Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги 

ПП "Аудиторська фiрма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю 

якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи 

задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних 

стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. 

 

Незалежнiсть та вимоги етики 

Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

затвердженого наказом фiрми, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, 

об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

 

Iнформативний перегляд виконаної роботи 

Досвiд  та методика  виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми 

включають:  

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження; 

o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку 

доказiв; 

o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;  

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур; 

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання  (запити, опитування, перегляд 

документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);    



o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання 

впевненостi.         

Аудитор  перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за 

2020 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом 

Товариства документами. Зокрема про: 

вiдсутнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

застосовану  Товариством практику корпоративного управлiння; 

непроведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв); 

персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень; 

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

повноваження посадових осiб емiтента. 

Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та 

вiдповiднi докази для надання висновку.  

 

Основа для думки iз застереженням 

Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння, яким би були задекларованi 

основнi принципи корпоративного управлiння якi застосовуються Товариством, тодi як його 

наявнiсть  пiдвищила конкурентоспроможнiсть та економiчну ефективнiсть завдяки 

забезпеченню належної уваги до iнтересiв акцiонерiв; рiвноваги впливу та балансу iнтересiв 

учасникiв корпоративних вiдносин; фiнансової прозоростi; запровадження правил ефективного 

менеджменту та належного контролю.  

Необхiдно зазначити, що Товариство у звiтному 2020 роцi не скликало та не проводило рiчнi 

загальнi збори акцiонерiв, що на пiдставi Закону України "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та 

економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" вiд 30 

березня 2020 року № 540-IX не є порушенням дiючих законодавчих вимог, але їх проведення 

пiсля закiнчення карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-19), надасть можливiсть акцiонерам ефективно реалiзувати 

своє право на участь в управлiннi Товариством у майбутньому.  

Аудитор вважає, що цi факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовiрностi 

окремих роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2020 рiк, що перевiрялись з 

урахуванням застосованих критерiїв завдання. 

 

Висновок iз застереженням  

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз 

застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство 

при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, що 

перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих 

аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну 

iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв. 

 

Ю.О.Семенiхiна Директор 

Сертифiкат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ 

 

19 березня 2021р.  м. Харкiв, Україна 



Основнi вiдомостi про аудитора 

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849) 

Мiсцезнаходження: 61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 26 тел. (057) 7 140 190 

Зареєстровано в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018р. № 4659 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

У складi рiчної iнформацiї (Рiчному звiтi керiвництва (звiтi про управлiння)) не наводяться 

вiдомостi про "Iнформацiю, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг", оскiльки емiтент не є фiнансовою установою. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Украгрохiмхолдинг" 

36470724 01034, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

мiсто Київ, вул. 

Чапаєва, буд.12, лiт. 

"Б" 

20'532 85.001 20'532 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Лiсковський Сергiй Федорович 3'623 14.999 3'623 0 

Усього 24'155 100 24'155 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

24'155 1'000.00 Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись своїми 

акцiями в порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом. Порядок обiгу 

акцiй визначається законодавством. Акцiонери 

Товариства мають право: брати участь в управлiннi 

справами Товариства (через участь та голосування на 

Загальних зборах особисто або через своїх 

уповноважених представникiв); обирати та бути 

обраними до органiв управлiння Товариством; 

вимагати (при володiннi бiльш як 10%акцiй 

Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв 

чи перевiрки зовнiшнiм аудитором 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати 

участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати 

його частку (дивiденди) у порядку, визначеному 

законодавством України та внутрiшнiми документами 

Товариства; отримувати будь-яку iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить 

характеру iнформацiї з обмеженим доступом 

(конфiденцiйної або таємно); користуватися 

переважним правом на придбання додатково 

випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися 

акцiями Товариства у порядку, вставновленому 

законодавством України; отримати при лiквiдацiї 

Товариства частку грошових коштiв, отриманих вiд 

продажу його майна, що залишилися пiсля розрахункiв 

по оплатi працi працiвникiв, розрахункiв з бюджетом 

та кредиторами, пропорцiйно до частки кожного 

акцiонера у статутному капiталi Товариства. Акцiонери 

Товариства зобов'язанi: - дотримуватися норм статуту 

Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; - 

виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв 

управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм 

повноважень; - сприяти Товариству у здiйсненнi ним 

статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi 

та ефективностi дiяльностi; - оплатити повну 

номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами 

Емiтент не здiйснював публiчної 

пропозицiї, допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру. 



(засобами) та термiни, передбаченi Статутом i 

рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає 

комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний 

характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства 

необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та 

iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - 

виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести 

iншi обов'язки, встановленi Статутом Товариства та 

передбаченi законодавством України. 

Примітки: 

д/н 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2003 72/04/1/03 Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000020119 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1'000 24'155 24'155'000 100 

Опис 

Товариство протягом року торгiвлю цiнними паперами не здiйснювало. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймало. Акцiї розмiщенi 

в повному обсязi, у лiстингу не перебувають. Товариство до бiржового списку та бiржового реєстру протягом року не включене та не 

реєструвалось. 

 



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

статутного капіталу емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Лiсковський Сергiй Федорович 3'623 14.999 3'623 0 

Усього 3'623 14.999 3'623 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

24.11.2003 Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000020119 загальнi збори 

акцiонерiв 

В статутi товариства: 7.1. Акцiї 

Товариства розподiляються мiж 

Засновниками i не можуть 

розповсюджуватись шляхом 

пiдписки, купуватись та продаватись 

на бiржi. Особи, якi набули право 

власностi на акцiї Товариства, 

набувають статусу акцiонерiв 

(учасникiв) Товариства. 7.7. 

Переважним правом, акцiонерiв 

визнається: 7.7.1. право акцiонера - 

власника простих акцiй придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi 

простих акцiй; 7.7.2. право акцiонера 

- власника привiлейованих акцiй 

придбавати розмiщуванi Товариством 

привiлейованi акцiї цього або iншого 

класу, якщо акцiї такого класу 

надають їх власникам перевагу щодо 

визначений статутом 



черговостi отримання дивiдендiв чи 

виплат у разi лiквiдацiї Товариства, 

пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру привiлейованих акцiй 

певного класу у загальнiй кiлькостi 

привiлейованих акцiй цього класу; 

7.7.3. Переважне право надається 

акцiонеру - власнику простих акцiй у 

процесi приватного розмiщення 

обов'язково, в порядку, 

встановленому законодавством. 7.9. 

Акцiонери Товариства без обмежень 

можуть розпоряджатися акцiями 

Товариства, в тому числi продавати 

чи iншим чином вiдчужувати їх на 

користь iнших юридичних та 

фiзичних осiб. У цьому випадку iншi 

акцiонери Товариства мають 

переважне право викупити цi акцiї. 

7.10. Акцiонер зобов'язаний 

повiдомити iнших акцiонерiв про свiй 

намiр продати належнi йому акцiї, а 

також цiну та умови такого продажу. 

Якщо акцiонери Товариства не 

скористалися своїм переважним 

правом протягом 30 (тридцяти) 

календарних днiв з дня отримання 

повiдомлення про намiр акцiонера 

продати свої акцiї, вони можуть бути 

вiдчуженi третiм особам. Акцiї 

можуть бути придбанi на пiдставi 

договору з їх власником за цiною, що 

визначається сторонами, а також у 

порядку спадкоємства громадян або 

правонаступництва юридичних осiб. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 22'373 22'157 14'697 14'734.7 37'070 36'891.7 

  будівлі та споруди 20'465 20'215 561.7 561.7 21'026.7 20'776.7 

  машини та обладнання 1'590 1'471 10'323.1 10'323.1 11'913.1 11'794.1 

  транспортні засоби 171 171 2'308.4 2'346.1 2'479.4 2'517.1 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 147 300 1'503.8 1'503.8 1'650.8 1'803.8 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 22'373 22'157 14'697 14'734.7 37'070 36'891.7 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року становить 

111399 тис. грн., знос - 89242,0 тис. грн. Орендованi основнi засоби на 

початок року складають - 14697,0 тис. грн., на кiнець року - 14734,7 

тис. грн. Власнi основнi засоби мають ступiнь зносу 80,11%. Обмежень 

щодо використання основних засобiв немає.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-1'690'089 -1'378'589 

Статутний капітал (тис.грн) 24'155 24'155 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

24'155 24'155 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до ст.14 Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiзниця 

мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить -1714244 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв 

та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -1714244 

тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 

кiнець попереднього перiоду становить -1402744 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього 

перiоду становить -1402744 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру 

статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного 

кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

Відсоток за 

користування 

Дата 

погашення 



боргу (тис. 

грн) 

коштами 

(відсоток річних) 

Кредити банку X 1'224'892 X X 

у тому числі:  

Кредити банку 24.05.2011 705'601 16.5 30.04.2014 

Кредити банку 29.11.2012 519'291 10 19.01.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 44'062 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 83'205 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 861'912 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2'214'071 X X 

Опис Додаткова iнформацiя вiдсутня 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуга по 

виготовленню 

добрива 

гранульовано

го 

комплексного 

мiнерального 

NP 10:32 

4982.8 9654 15 4982.8 11722 10.3 

2 Послуга по 

виготовленню 

добрива 

гранульовано

го 

комплексного 

мiнерального 

NPК 8:30:8 

2079.0 3683.4 5.7 2079.0 4797.3 4.2 

3 Послуга по 

виготовленню 

добрива 

гранульовано

го 

комплексного 

мiнерального 

NPК 16:16:16 

36503.64 40751.8 63.4 36503.64 70039.6 61.3 

4 Послуга по 

виготовленню 

добрива 

гранульовано

го 

комплексного 

мiнерального 

NP 10:30 

60.0 82.8 0.1 60 103.8 0.1 

5 Послуга по 4720.56 6075.3 9.5 4720.56 8100.7 7.1 



виготовленню 

добрива 

рiдкого 

комплексного 

NP 8:22 

6 Амiак водний 

технiчний 

71.92 134.3 0.2 71.92 167.8 0.1 

7 Фосфогiпс 47308.0 304.7 0.5 75055.186 15397.3 13.5 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина 10.46 

2 Енергоносiї 26.8 

3 Заробiтня платня 37.05 

4 Вiдрахування по заробiтнi платнi 7.4 

5 Загальновиробничi витрати 17.94 

6 Iншi витрати 0.35 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БГС 

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31235849 

Місцезнаходження 61024, Україна, Харківська обл., 

Київський р-н, м.Харкiв, 

вул.ГУДАНОВА, будинок 9/11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4659 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.01.2016 

Міжміський код та телефон +380577140190 

Факс +380577140190 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Договiр №18/02-4 про здiйснення 

завдання з надання впевненостi вiд 

18.02.2020 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул.ТРОПIНIНА, будинок 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не має 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

не має 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445910400 

Факс +380444825201 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Договiр № ОВ-6348 вiд 01.10.2014 р. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Голосiївського р-н р-н, 

м.Київ, вул.АНТОНОВИЧА, будинок 

51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA, №DR/00 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон +380442875670 

Факс +380442875670 

Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 

Опис Надає послуги з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку та подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до Комiсiї згiдно рахунку на оплату 

№АФ-ОП-П10293 вiд 10.01.2020 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Успiх - 93" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21238869 

Місцезнаходження 61144, Україна, Харківська обл., 

Московський р-н, м.Харкiв, 

вул.БАУЧМИ, будинок 8, квартира 48 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0579 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2018 

Міжміський код та телефон +380577036431 

Факс +380577036431 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Договiр про проведення аудиту 

фiнансової звiтностi №6-20 вiд 

19.12.2019 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, Подiльський р-н, 



м.Київ, вул.КИРИЛIВСЬКА, будинок 

40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1295 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон +380442308638 

Факс +380442308638 

Вид діяльності Послуги зi страхування 

Опис Договiр обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi субє'ктiв 

господарювання за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти, господарська дiяльнiсть на 

яких може призвести до аварiй, 

екологiчного та 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру 

№ 006/1788/010120 вiд 10.06.2020 р., 

Договiр обов'язкового особистого 

страхування працiвникiв вiдомчої та 

мiсцевої пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 

(команд) № ДПД 006/232/000187 вiд 

31.07.2020 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ГАРДIАН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35417298 

Місцезнаходження 01032, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул.САКСАГАНСЬКОГО, 96 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

293894 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2014 

Міжміський код та телефон +380443333710 

Факс +380443333710 

Вид діяльності Послуги зi страхування 

Опис Генеральний договiр обов'язкового 

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних наслiдкiв 

пiд час перевезення небезпечних 

вантажiв №ВНВ-20-0008-ДН-0502 вiд 

28.12.2019 р. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ" 

за ЄДРПОУ 31980517 

Територія Дніпропетровська область, Баглiйський р-н за КОАТУУ 1210436300 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво добрив і азотних сполук за КВЕД 20.15 

Середня кількість працівників: 527 

Адреса, телефон: 51917 мiсто Кам'янське, проспект Аношкiна, будинок 179, 05692 74251 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 299 299 

    накопичена амортизація 1002 ( 299 ) ( 299 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 610 971 

Основні засоби 1010 22'373 22'157 

    первісна вартість 1011 110'939 111'399 

    знос 1012 ( 88'566 ) ( 89'242 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 22'983 23'128 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 13'450 13'954 

Виробничі запаси 1101 8'366 8'192 

Незавершене виробництво 1102 39 0 

Готова продукція 1103 4'228 3'525 

Товари 1104 817 2'237 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 128'377 139'639 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 259'989 278'205 

    з бюджетом 1135 161 99 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 96 96 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50'998 50'390 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 475 573 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 475 573 

Витрати майбутніх періодів 1170 50 54 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 5'817 17'940 

Усього за розділом II 1195 459'317 500'854 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 482'300 523'982 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24'155 24'155 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 33'580 33'580 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1'436'324 -1'747'824 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 -1'378'589 -1'690'089 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 591'096 705'601 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 591'096 705'601 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 432'340 519'291 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 89'910 53'462 

    розрахунками з бюджетом 1620 1'439 5'079 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 32'670 38'983 

    розрахунками з оплати праці 1630 8'828 3'573 

    одержаними авансами 1635 30'426 104'934 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 605 523 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 673'575 782'625 

Усього за розділом IІІ 1695 1'269'793 1'508'470 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 482'300 523'982 

Примітки: Примiтки до Балансу станом на 31.12.2020: Визначення фiнансового стану Приватного 

акцiонерного товариства "Днiпровський завод мiнеральних добрив" на 31.12.2020 р. проводилося на 

пiдставi Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Рядки 1000-1012 вiдображають 

залишкову вартiсть основних засобiв (яка технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) 

розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою амортизацiї. Згiдно облiковiй 

полiтицi пiдприємства нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх 

корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи 

вартiстю нижче 6000 грн. (до 23.05.2020 р.), та нижче 20000 грн (з 23.05.2020 р.), амортизацiя 

нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. Рядок 1155 

вiдображає вартiсть iншої поточної дебiторської заборгованостi Приватного акцiонерного товариства 



"Днiпровський завод мiнеральних добрив". 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною 

вартiстю. На дату балансу вiдображено сальдо розрахункiв з поточними дебiторами в сумi 139639 тис. 

грн. Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не 

передбачено (з причини вiдсутностi сумнiвiв у платоспроможностi дебiторiв та iнших пiдстав). Рядок 

1160 вiдображає вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй, якi первiсно оцiнюються та вiдображаються у 

бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її 

придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, 

безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу 

вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно визначити 

неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi 

iнвестицiї. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй вiдображаються Товариством у 

складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй. На звiтну 

дату поточних фiнансових iнвестицiй Товариство не має. Рядок 1165 вiдображає залишок грошових 

коштiв: - розмiщених на поточних рахунках в сумi 573 тис.грн. Рядок 1400 вiдображає розмiр Статутного 

капiталу на звiтну дату в сумi 24155 тис.грн. Розмiр статутного капiталу становить 24155000,00 грн. 

(Двадцять чотири мiльйона сто п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.), який розподiлено на 24155 (Двадцять 

чотири тисячi сто п'ятдесят п'ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн. (Одна 

тисяча) кожна. Рядки 1605, 1615, 1690 вiдображають поточнi зобов'язання Товариства. У рядку 1605 

вiдображено простi векселя виданi. На звiтну дату заборгованостi по векселям виданим Товариство не 

має. У рядку 1615 на звiтну дату вiдображено поточну кредиторську заборгованiсть у сумi 53462 тис.грн. 

У рядку 1690 на звiтну дату вiдображено iншу кредиторську заборгованiсть за розрахунками та 

нарахованi вiдсотки за отриманими кредитами у сумi 539210 тис.грн., сума отриманих поворотних 

фiнансових допомог у сумi 83205 тис.грн., сума податкового кредиту 46366 тис.грн., сума по 

розрахункам по iнших обов'язкових платежiв 113844 тис. грн. Зобов'язання Товариством визнаються, 

якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у 

майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає 

погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання 

вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення. 

 

Керівник    Москаленко Сергiй Петрович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ" 

за ЄДРПОУ 31980517 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 188'297 225'057 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 132'854 ) ( 185'779 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 55'443 39'278 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 146'716 344'300 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 27'717 ) ( 22'167 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9'770 ) ( 5'748 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 476'163 ) ( 152'641 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 203'022 

    збиток 2195 ( 311'491 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 203'021 

    збиток 2295 ( 311'491 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 203'021 

    збиток 2355 ( 311'491 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -311'491 203'021 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 32'860 155'161 

Витрати на оплату праці 2505 69'987 50'666 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14'239 10'276 

Амортизація 2515 676 660 

Інші операційні витрати 2520 461'062 140'683 

Разом 2550 578'824 357'446 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000000 0.000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.000000 0.000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 

Примітки: Примiтки до Звiту про фiнансовi результати за 2020 рiк: Фiнансова звiтнiсть пiдприємства 

формується за наступним принципом: нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат, за яким для 

визнання фiнансового результату звiтного перiоду належить зiставити доходи звiтного перiоду з 

витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи та витрати вiдображаються 

в облiку i звiтностi пiдприємства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати 

грошей. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Визнанi 

доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами вiдповiдно роздiлу I "Фiнансовi результати" 

форми №2 "Звiт про фiнансовi результати". Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку 

одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства 

визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного 

капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу 

власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами 

певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi вiдповiдно до 

П(С)БО №16 "Витрати". Фiнансовий результат до оподаткування у звiтному перiодi є збиток у сумi 

-311491 тис.грн. Чистий фiнансовий результат звiтного перiоду, дорiвнює -311491 тис.грн. Фiнансовi 

результати дiяльностi товариства, що вiдображенi у фiнансовому звiтi, вiдповiдають даним 

бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв та витрат. 

 

Керівник    Москаленко Сергiй Петрович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 24.01.2021 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ 

ДОБРИВ" 

за ЄДРПОУ 31980517 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 77'338 112'863 

Повернення податків і зборів 3005 103 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 275'217 192'331 

Надходження від повернення авансів 3020 13'295 7'627 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 979 729 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 89'938 ) ( 138'561 ) 

Праці 3105 ( 59'455 ) ( 33'203 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 15'478 ) ( 10'738 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38'661 ) ( 25'070 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 21'254 ) ( 9'264 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 17'407 ) ( 15'806 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 125'095 ) ( 101'099 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 37'958 ) ( 5'542 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 249 ) ( 580 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 98 -1'243 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 98 -1'243 

Залишок коштів на початок року 3405 475 1'718 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 573 475 

Примітки: Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв за 2020 рiк: Звiт про рух грошових коштiв 

заповнено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 4 Звiт про рух грошових коштiв та вiдображає iнформацiю 

про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах Товариства за звiтний 2020 рiк, зокрема: - рух коштiв у 

результатi операцiйної дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi iнвестицiйної 

дiяльностi (надходження та видатки); - рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi (надходження та 

видатки). 

 

Керівник    Москаленко Сергiй Петрович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНIПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" 
за ЄДРПОУ 31980517 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 24'155 0 33'580 0 -1'436'324 0 0 -1'378'589 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -9 0 0 -9 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 24'155 0 33'580 0 -1'436'333 0 0 -1'378'598 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -311'491 0 0 -311'491 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -311'491 0 0 -311'491 

Залишок на кінець року  4300 24'155 0 33'580 0 -1'747'824 0 0 -1'690'089 

Примітки: Примiтки до Звiту про власний капiтал за 2020 рiк: Звiт про власний капiтал заповнено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №5 та вiдображає 

iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в капiталi Товариства за звiтний 2020 рiк. У складi власного капiталу Товариства, на  звiтну дату, є такi статтi: 

статутний капiтал у сумi 24155 тис.грн., додатковий капiтал у сумi 33580 тис.грн. та нерозподiлений прибуток (збиток) в сумi -1747824 тис.грн. Разом 

змiни у власному капiталi за звiтний перiод склали -311491 тис.грн. (за рахунок отриманого збитку вiд фiнансово - господарської дiяльностi). 

 

Керівник    Москаленко Сергiй Петрович 

 

Головний бухгалтер   Пилипенко Вячеслав Анатолiйович 





XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПАТ "ДЗМД" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують 

рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт 

керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони 

стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - генеральний директор 

Москаленко Сергiй Петрович та головний бухгалтер Пилипенко Вячеслав Анатолiйович. 

 


