
1. Вступ 
 

 
План санації Відкритого акціонерного товариства «Оріана» розроблено 

у відповідності до положень Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільного 
Кодексу України. Цей план передбачає здійснення комплексних заходів, 
спрямованих на фінансове оздоровлення товариства, що включає систему 
фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та 
соціальних заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності 
товариства-боржника та, в подальшому, його успішної виробничо-
господарської діяльності. 

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» визначає санацію як систему заходів, що 
здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою 
запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямовану на 
оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також 
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом 
кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну 
організаційно-правової та виробничої структури боржника. 

ВАТ «Оріана» перебуває в процедурі банкрутства з 2002 року, що 
негативно вплинуло на фінансовий та майновий стан товариства.  

Під час розробки плану санації були використані такі нормативно-
правові акти та документи : 

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» зі змінами та доповненнями. 

2. Наказ Фонду Державного майна України № 895 від 06.06.2007 «Про 
затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків 
ліквідаційних мас» із змінами та доповненнями. 

3. «Порядок проведення аналізу фінансового стану підприємств, що 
підлягають приватизації», затверджений наказом Міністерства фінансів і 
Фонду державного майна України від 8 лютого 2001 року № 121/5312. 

 4. «Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах 
про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних 
підприємств, які належать до сфери управління Фонду державного майна 
України, та господарських організацій з корпоративними правами держави 
понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі 
приватизації» затверджений Наказом Фонду державного майна України від 
19 грудня 2012 року № 4009. 

 
 
 
 
 
 



2. Загальна інформація щодо справи про банкрутство 
Відкритого акціонерного товариства «Оріана» 

 
Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 18 вересня 

2002 року за заявою ЗАТ КБ «Приватбанк» порушено провадження у справі 
про банкрутство ВАТ «Оріана» та введено процедуру розпорядження майном 
боржника.  

 Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 
11.12.2003 по  справі №  Б-7-11/283 затверджено реєстр вимог кредиторів 
ВАТ «Оріана».   

Загальний розмір  вимог кредиторів становив   1 659 323 241,87 грн.  
Перше засідання зборів кредиторів ВАТ «Оріана» відбулось 23.12.2003. 

На ньому затверджено склад комітету кредиторів з такими вимогами: 
1. Калуська ОДПІ – з грошовими вимогами на загальну суму 

986 905 443,31 грн.  
2. Дочірня компанія «Укртрансгаз» в особі філії УМГ 

«Прикарпаттрансгаз» – з грошовими вимогами на загальну суму 
31 838 932,83  грн. 

3. ВАТ «Івано-Франківськгаз» – з грошовими вимогами на загальну 
суму 29 729 243,72 грн. 

4. ЗАТ «Торгівельно-енергетична компанія «ITERA Україна” – з 
грошовими вимогами на загальну суму 43 657 418,36  грн. 

5. ЗАТ КБ «Приватбанк» – з грошовими вимогами на загальну суму 
3 531 264,20 грн., в т. ч. пеня 521 422,19 грн. 

Головою  комітету кредиторів обрано Калуську ОДПІ. 
Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 

по справі № Б-7-11/283-13/143 введено процедуру санації боржника. Цією ж 
ухвалою керуючим санацією ВАТ «Оріана» призначено арбітражного 
керуючого Тодарчук Тетяну Володимирівну. 

Постановою Вищого Господарського суду від 12.10.2010 керуючим 
санацією ВАТ «Оріана» призначено арбітражного керуючого Воронцова 
Юрія Михайловича. 

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2012 
по справі про банкрутство ВАТ «Оріана» керуючим санацією призначено 
арбітражного керуючого Телитченка Андрія Олександровича. 

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 26.02.2014  
керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Юрківа 
Володимира Васильовича. 

 
Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області,  реєстр 

вимог кредиторів ВАТ «Оріана»,  копії протоколів засідання комітету 
кредиторів ВАТ «Оріана», копія свідоцтва арбітражного керуючого 
Юрківа В.В.  надані в Додатку № 2 до плану санації  ВАТ «Оріана». 

 
 



 
 

3. Загальна характеристика  ВАТ «Оріана». 
 

3.1 Історія створення, реквізити (повне і скорочене 
найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер і дата 
видачі свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження, 
телефон, факс), основні види господарської діяльності. 

 
ВАТ «Оріана» засновано відповідно до рішення Фонду державного 

майна України від 29.12.1995р. №65-АТ шляхом перетворення державного 
концерну «Хлорвініл» у відкрите акціонерне товариство відповідно до 
вимог Указу Президента України від 26.11.1994р. №699/94. 

Статут ВАТ «Оріана»» затверджено ФДМ України 29.12.1995 та 
зареєстровано розпорядженням Калуського міськвиконкому №19-р від 
12.01.1996. 

На податковий облік підприємство взято Калуською ОДПІ з 30 вересня 
1996 року. На податковий облік платника податку на додану вартість 
підприємство взято Калуською ОДПІ з  16 липня 1997 року.  

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 
вартість № 13092804 підприємству присвоєно індивідуальний податковий        
№ 057431609169. 

Реєстраційні документи ВАТ «Оріана» надані в Додатку № 1 до 
плану санації ВАТ «Оріана». 

Будівництво підприємства, яке згодом перетворилось у ВАТ «Оріана», 
розпочато у 1961 році на базі місцевих покладів калійних руд. 

В основу проекту промислового підприємства була закладена 
технологічна схема, яка передбачала комплексне використання місцевої 
сировини. 

ВАТ «Оріана»  у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 1997 року № 911 включене до Переліку підприємств, 
які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.  

Відкрите акціонерне товариство «Оріана» було одним з найбільших 
підприємств України, яке розташоване в її західному регіоні у м. Калуші, на 
відстані 35 км від міста Івано-Франківська і 110 км  від міста Львова. 

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Оріана». 
Скорочене найменування:  ВАТ «Оріана». 
Ідентифікаційний код:  05743160. 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи:  серія АОО № 

045293 від 12.01.1996 р. 
Місцезнаходження: 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вулиця 

Євшана, будинок 9. 
 Телефон /факс:  (03472) 6-24-13 
 
 



 
 
 
 Види діяльності за КВЕД: 
20.16. Виробництво пластмас у первинних формах 
08.91. Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та 

виробництва добрив 
20.59. Виробництво іншої хімічної продукції , н.в.і.у. 
70.10. Діяльність головних управлінь (хед-офісів). 
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах. 
ВАТ «Оріана» було одним із найбільших хімічних підприємств України, 

на якому вироблялось понад 100 найменувань різноманітної продукції на 
загальну суму 850 млн. грн. в рік (в 90-роках). Більшість продукції була  
конкурентоздатною. Чисельність працівників ВАТ «Оріана» складала 18 
тисяч чоловік. 

На той час товариство працювало з високою рентабельністю, 
прибуткова робота підприємства у 1990-1996роках дозволяла постійно 
розвиватися та здійснювати фінансування низькорентабельних та планово 
збиткових заводів (зокрема калійного та магнієвого), а також дозволяла 
утримувати 60 відсотків житлового фонду м. Калуша, два палаци культури, 
санаторії в с. Коблево Миколаївської області, та в м. Моршині Львівської 
області, санаторій-профілакторій в с. Вістова Івано-Франківської області, 
підсобне сільськогосподарське підприємство «Дружба», будівельну фірму 
«Аверс». 

ВАТ «Оріана» в 1990-1997 рр. постійно нарощувало обсяги 
виробництва, будувало і вводило в дію нові потужності. За рахунок власних 
коштів та іноземних інвестицій збудовано фабрику шпалер, створено 
виробництво тафтингового покриття, проведено реконструкцію виробництва 
хлорвінілу із збільшенням потужності з 250 тис. тонн до 375 тис. тонн на рік, 
створено виробництво поліетилену потужністю 100 тис. тонн на рік. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів Української РСР від 24 червня 
1991 року № 81-р було прийнято рішення про створення у 1992-1994рр. на 
ВО «Хлорвініл» потужностей по виробництву поліетилену, поліпропілену 
та труб на основі комплектного імпортного устаткування з отриманням під 
гарантію Уряду кредиту від Баварського об'єднаного банку на суму 
212,5 млн. німецьких марок (НМ) та за рахунок централізованих 
капітальних вкладень з бюджету України в сумі 94,9 млн. НМ. 

Кредит в сумі 212,5 млн. НМ Баварським банком був своєчасно наданий 
і використаний за цільовим призначенням. 

Стосовно виділення коштів урядом України в сумі 94,9 млн. НМ 
виникли проблеми. Українською стороною було виділено на будівництво 
тільки 1.7 млн. НМ і надано кредит в сумі 10.8 млн. грн. у вигляді державної 
позики під 20 відсотків річних через Промінвестбанк. 



Наприкінці 1995 року через відсутність централізованих капітальних 
вкладень будівництво заводу було повністю зупинено. 

З метою відновлення і закінчення будівництва заводу по виробництву 
поліетилену ВАТ «Оріана» за погодженням з Мінпромполітики взяло в 
Баварському банку додатковий кредит на суму 31.0 млн. НМ. 

Повернення кредиту Баварському банку під гарантію Уряду 
передбачалось 17-ма частинами протягом 8,5 років. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.91 р. № 
81-р кредит повинен був повертатись товарною продукцією (поліетиленом), 
вартість якої мала компенсуватись з бюджету України. 

При наданні згаданого кредиту гарантувалось забезпечення ВАТ 
«Оріана» і основною сировиною - дизельним паливом. 

Після введення в дію заводу по виробництву поліетилену (акт 
державної приймальної комісії від 02.06.1997) за техніко-економічними 
розрахунками він повинен був давати щорічний прибуток в розмірі 50 млн. 
НМ. За цих умов жодних сумнівів в прибутковості ВАТ «Оріана» не 
виникало. 

Проте, починаючи з 1996 року фінансово-економічні показники ВАТ 
«Оріана» різко погіршились.  

Термін сплати першої частини кредиту настав 31.07.1997, проте ВАТ 
«Оріана» не провело зазначений платіж, як не змогло сплатити і всі 
наступні.         

Підприємство опинилось у кризовому стані, діяльність стала збитковою. 
Так, збитки за 1996 рік склали 92 млн. грн., за 1997 рік - 91 млн.грн., за 

1998 рік - 114 млн. грн., за 1999 рік – 360 млн.грн.  
Головними причинами кризового стану в ВАТ «Оріана» стали : 
1. Невиконання урядом України своєї гарантії від 26.02.1992 № 4022 96 

щодо забезпеченню ВАТ «Оріана» сировиною - дизельним паливом. 
2. Припинення дії в 1996 році Міжурядової угоди між Росією і 

Україною про поставки дизпалива для України та зворотних поставок 
продукції ВАТ «Оріана» в Росію. 

3. Різке скорочення обсягів переробки сировини. При проектній потребі 
980 тис.тонн на рік дизельного палива в 1996 році було перероблено тільки 
343 тис. тонн, в 1997 році - 542 тис.тонн, в 1998 році - 545,6 тис. тонн, в 1999 
році - 265 тис. тонн. 

Це призвело до зменшення обсягів випуску продукції та збільшення її 
собівартості. Завод по виробництву поліетилену через нестачу етилену 
працював з перервами на мінімальних навантаженнях. ВАТ «Оріана» 
втратило авторитет надійного стабільного виробника продукції. 

4. Введення на поставку дизельного палива акцизного збору та ввізного 
мита згідно з Законом України «Про ставки акцизного збору на деякі товари» 
від 11 липня 1996 року , а також введення сплати додаткового митного збору 
для дизельного палива відповідно до постанови КМУ від 27 січня 1997 року 
«Про ставки акцизних і митних зборів». 



При оптимальній завантаженості по сировині ВАТ «Оріана» необхідно 
було сплачувати до бюджету 190 млн. грн. на рік акцизного збору та митних 
платежів. 

Обкладання основної сировини для піролізу дизпалива акцизним збором 
та митними платежами зробило продукцію ВАТ «Оріана» збитковою і 
неконкурентоспроможною. 

Підприємство було змушене перейти до роботи за економічно 
неефективною давальницькою схемою переробки сировини, неритмічні 
поставки якої призводили до тривалих простоїв усіх основних потужностей і 
спаду виробництва. 

У 1997 році ВАТ «Оріана» розробило заходи щодо виходу з кризового 
стану та забезпечення прибуткової роботи. 

Питання діяльності ВАТ «Оріана» неодноразово розглядалось урядом 
України. 

В 1998 році Мінпромполітики був підготовлений проект Постанови 
Кабінету Міністрів України, погоджений більшістю Міністерств і відомств 
України, в якому викладені необхідні умови для стабільної і прибуткової 
роботи ВАТ «Оріана». 

В подальшому було прийнято Постанову від 19.10.1998 № 1650 «Про 
передачу пакету акцій ВАТ «Оріана» в управління ТзОВ «Шелтон» (м.Київ). 
Всі заводи і служби в цей час знаходились в робочому стані. 

ТзОВ «Шелтон» змінило керівництво ВАТ «Оріана» і розпочало  
зупинку окремих підприємств, що призвело до скорочення кількості робочих 
місць, невиплати зарплат, що викликало масове незадоволення в трудових 
колективах. 

У підсумку ТзОВ «Шелтон» не зуміло забезпечити роботу єдиного 
технологічного комплексу і виправити складне економічне становище. ВАТ 
«Оріана» було доведено до межі повної зупинки та ліквідації і розпродажу 
майна. 

З метою стабілізації фінансово-економічного становища на ВАТ 
«Оріана» постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.1999 № 1280 
повноваження з управління державними корпоративними правами ВАТ 
«Оріана» було передано Івано-Франківській облдержадміністрації (з 
03.07.2003 перейшли до Фонду державного майна України). 

Під керівництвом облдержадміністрації за погодженням з Кабінетом 
Міністрів України був затверджений план реструктуризації ВАТ «Оріана». 

Завод «Поліолефін», завод каустичної соди і хлору, виробництво 
хлорвінілу та всі інженерні служби залишились у підпорядкуванні ВАТ 
«Оріана». 

За період із вересня 1999 року по листопад 2005 року до комунальної 
власності м. Калуш, Перевозецької сільради, територіальної громади с. 
Вістова, ДМП «Калуштеплокомуненерго» та РП «Теплокомуненерго» були 
передані житлові будинки, гуртожитки, дитячі садки, база відпочинку, 
стадіон, лікарня та інші об'єкти соціальної сфери, а також об'єкти 



теплопостачання (теплопункти, тепломережі, котельня, інше нерухоме 
майно, обладнання тощо), які знаходились на балансі ВАТ «Оріана». 

З серпня 1999 по грудень 2000 року відповідно до погодженого Урядом 
плану реструктуризації товариства на базі його підрозділів було створено 12 
дочірніх підприємств, 8 із яких - на відносно відокремлених виробничих 
потужностях. 

Зазначені підприємства створювались на базі структурних підрозділів 
ВАТ, які технологічно не пов’язані з основним хімічним комплексом. 

Зокрема, такі заводи як калійний, магнієвий, «Фітон». «Технопласт», 
«Аверс», карбамідних смол, «Техмаш» та інші. 

 
Крім того, Відкрите акціонерне товариство «Оріана» у свій час 

здійснило фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичних 
осіб. Товариство володіло відповідними частками у статутних фондах 
підприємств,  а саме: 

 
- спільне підприємство за кордоном: 
 
Торгове товариство з обмеженою відповідальністю “UDEKO 

Гандельсгезельшафт ГМБХ” 
У відповідності до Статуту від 06 листопада 1992 року було засновано 

торгове товариство з обмеженою відповідальністю «UDEKО» 
Гандельсгезельшафт ГМБХ» (Велике герцогство Люксембург, 38-40, Авеню 
Монтерей). У його статутний фонд ВАТ “Оріана” перерахувало 10931,63 
німецьких марок (225000,0 люксембургських франків), що становить 45 
відсотків загального фонду (статутний фонд 500000,0 люксембургських 
франків).  

Проте, перераховані кошти в сумі 10931,63 німецьких марок не було 
включено до складу статутного фонду товариства і підлягали передачі до 
Фонду державного майна України, оскільки останній забезпечував діяльність 
цього спільного товариства. 

Фонд державного майна України своїм листом за № 10-17-12916 від 
22.09.2011 повідомив ВАТ «Оріана» про те,  що кошти  внаслідок ліквідації 
ТОВ «УДЕКО» перераховані до державного бюджету (копіЇ листів з 
додатками додаються в Додатку №3 до плану санації ВАТ «Оріана»).   

 
- договір про спільну діяльність: 
 
Фірма «Кеmokomplex GmbH» 
У відповідності до Закону України «Про операції з давальницькою 

сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» № 327/95-ВР від 15.09.1995 
і Закону України «Про режим іноземного інвестування» № 94/96-ВР від 19 
березня 1996 року фірма «Кеmokomplex GmbH» (Німеччина) і ВАТ «Оріана» 
уклали договір про спільне виробництво, без створення юридичної особи, у 
сфері організації комплексної переробки давальницької сировини 



(дизельного палива, прямогонного бензину) в продукти глибокої переробки 
відповідно до технологічних схем та їх реалізація. 

Фірма «Кеmokomplex GmbH» і ВАТ «Оріана» спільну господарську 
діяльність здійснювали на підставі договору № 341-юр-2732 від 14 жовтня 
1999 року. 

Даним договором передбачено обов’язки сторін; вартість переробки 
давальницької сировини; якість, умови та терміни поставок; умови здачі і 
приймання товару; ведення спільних справ; внески сторін; спільне майно 
сторін; розподіл результатів спільного виробництва; відповідальність сторін; 
обставини форс-мажор; арбітражне право сторін; термін дії договору та інші 
умови. 

Фірма «Кеmokomplex GmbH»  виконала свої зобов’язання відповідно до 
умов договору, а ВАТ «Оріана» внаслідок передачі нафтохімічного 
комплексу до ЗАТ «Лукор» своїх зобов'язань не виконала, внаслідок чого на 
ВАТ «Оріана» залишилися залишки матеріалів та хімсировини, що належать 
Фірмі «Кеmokomplex GmbH», і кредиторська заборгованість перед фірмою.  

Кредиторські вимоги Фірми «Кеmokomplex GmbH» на суму 4 810 391,80 
грн. включені до реєстру вимог кредиторів четвертої черги  (вартість 
цистерн).   

 
- банківські та страхові установи: 

 
ВАТ акціонерний комерційний банк «Прикарпаття» (ПАТ «Плюс 

Банк», ПАТ «Ідея Банк»). 
У відповідності до договору купівлі-продажу цінних паперів концерном 

«Оріана» було придбано 350,0 тис. штук акцій банку «Прикарпаття» на 
загальну суму 350,0 тис. грн. Згідно із другим договором купівлі-продажу 
цінних паперів від 26 березня 1997 року ВАТ «Оріана» було придбано 375,0 
тис. штук акцій банку – на суму 375,0 тис. грн. У відповідності до 
представленої довідки акціонерного комерційного банку «Прикарпаття» 
станом на 01 червня 2005 року ВАТ «Оріана» володіла акціями банку на суму 
799,276 тис. грн., що становило  4,995 відсотка. 

     Згідно із актом інвентаризації станам на 31.03.2014 частка ВАТ 
«Оріана» складає 0,5437 відсотка балансовою вартістю 799 276,00 грн. 

 
ЗАТ страхова компанія «Галицька» 
Дана страхова компанія створена у відповідності до установчого 

договору про створення закритого акціонерного товариства страхової 
компанії «Галицька» б/н від 17 січня 1995 року. Згідно із рішенням рішення 
голови правління ВАТ «Оріана» було викуплено акцій вказаної компанії на 
загальну суму 82,62 тис. грн., що становило 2,89 відсотка загального 
статутного фонду товариства. Станом на 01.06.2005 року ВАТ «Оріана» 
володіла акціями компанії на загальну суму 75,0 тис.грн., що становило 
2,8846 відсотка. 



   Відповідно до акту інвентаризації станом на 31.03.2014 частка ВАТ 
«Оріана» складає 0,8824 відсотка балансовою вартістю 75 000  грн.. 

 

 
 
- спільні підприємства в Україні: 
 
Спільне підприємство «Лікарня відновного лікування» 
Створено на основі установчого контракту № 06/22-543 про створення і 

діяльність спільного підприємства – лікарні відновного лікування між 
Косівською центральною районною лікарнею, колгоспом ім. Я.Галана 
с.Люча-Рушір та ВАТ «Оріана». Свою діяльність дане підприємство  мало 
здійснювати на основі статуту, який зареєстровано рішенням Косівської 
районної Ради народних депутатів за № 137 від 11 вересня 1991 року. 
Земельну ділянку для будівництва вказаного підприємства закріплено за 
підприємством у відповідності з рішенням восьмої сесії Лючанської сільської 
Ради народних депутатів Косівського району, Івано-Франківської області від 
14 серпня 1992 року. Витрати на будівництво лікарні зі сторони ВАТ 
«Оріана», згідно з даними бухгалтерського обліку, склали  841,7 тис.грн. 

 Правовстановлюючі документи на ВАТ «Оріана» відсутні. 
 
СП ТзОВ «Вінісін» 
У 1998 році за рішенням учасників: ВАТ «Оріана» та фірми «Синтекс» 

(Німеччина) на основі розпорядження Фонду державного майна України          
за № 113-р від 29 квітня 1998 року було створено СП  ТОВ «Вінісін» із 
статутним фондом 21 850 00.00 грн. В результаті додатково внесених внесків 
того ж року статутний фонд створеного товариства збільшено до 46 638 
198.00 грн. У квітні 2000 року до складу учасників товариства прийнято АТ 
«Синтелон» (Югославія) із подальшим збільшенням статутного фонду 
підприємства до 218 051 749.00 грн. 

Станом на 25.10.2001 статутний фонд було розподілено наступним 
чином: 

ВАТ «Оріана» - 49,8%; 
АТ «Синтелон» - 43,2%; 
Фірма «Синтекс» - 7%. 
Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 

04.10.2001 року по справі №11/214 вирішено звернути стягнення на предмет 
застави по договору № 890 від 07.06.2000 та перевести на позивача ВАТ АКБ 
«Прикарпаття» (м.Івано-Франківськ) частку ВАТ «Оріана» розміром 11 
відсотків у статутному фонді СП ТзОВ «Вінісін».   

ВАТ АКБ «Прикарпаття» згідно з договором №1 від 09.01.2002 продав 
цю частку АТ «Синтелон». 

Таким чином, після проведення цієї операції розподіл статутного фонду 
набув наступного вигляду: 

ВАТ «Оріана» -38,8%; 



АТ «Синтелон» - 54,2%; 
Фірма «Синтекс» - 7%. 
Крім того, збори учасників СП ТОВ «Вінісін» 02.12.2002 одноголосно 

прийняли рішення про зменшення статутного фонду товариства на суму 
несплачених учасниками внесків до статутного   фонду.   Після   зменшення   
статутний   фонд   склав   134335273.43 грн.  та розподілився наступним 
чином: 

ВАТ «Оріана»-12,27%; 
АТ «Синтелон» - 83,15%; 
Фірма «Синтекс» - 4, 58%.                                                           ' 
Зазначені частки засновників були погоджені ФДМ України (лист №10-

17-1823 від 14.02.2003).  
Відповідно до рішення ФДМ України, комітету кредиторів ВАТ 

«Оріана» та ухвали господарського суду Івано-франківської області у грудні 
2006 року продано частку ВАТ «Оріана» в статутному фонді СП ТзОВ 
«Вінісін», яка за експертною оцінкою становила 22029, тис. грн.  

 
 ТОВ «Оріана-Галев» 
 Згідно з інформацією про виконання плану реструктуризації боржника 

ТОВ «Оріана-Галев» було створено на базі дочірнього підприємства «Завод 
«Фітон». 

Підприємство зареєстровано 23.11.2000 Калуським міськвиконкомом. 
Статутний фонд підприємства складає 45 082 600.00 грн. та розподілений 
між учасниками наступним чином: 

ВАТ «Оріана» -10%;  
ТОВ «Галев» - 89,99%;  
Дем’яновський Г.С. - 0.01%.  
На сьогоднішній день частка ВАТ «Оріана» в статутному капіталі ТОВ 

«Оріана-Галєв» відсутня, оскільки і не була внесена.  
Підприємство в процедурі ліквідації. 
                
 ЗАТ «Магній» 
Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку  (свідоцтво  №148/1/03   від  03.04.2003р.)  на  
суму 155996000.00   грн.,  який  був розподілений наступним чином: 

ВАТ «Оріана» - 25% + 1 акція; 
ТОВ «Енерго - сервісна компанія «Еско – Північ» - 75% - 1 акція. 
Другий випуск акцій зареєстровано Івано-Франківським територіальним 

управлінням ДКЦПФР (свідоцтво №15/09/1/04 від 09.11.2004) на суму  
180996 00.00 грн., шляхом внесення додаткового внеску на суму 25 000 
000.00 грн. новим учасником товариства «Маркветт ойл Інвест ЛТД». Після 
внесення додаткового внеску «Маркветт ойл Інвест ЛТД» частка ВАТ 
«Оріана» в статутному фонді ЗАТ «Магній» зменшилась до 21,547%. 

  Незважаючи на своєчасне повідомлення, представники ВАТ «Оріана» 
для участі у загальних зборах щодо збільшення статутного фонду ЗАТ 



«Магній» не  приймали. В подальшому ВАТ «Оріана» не прийняла 
пропозицію ЗАТ «Магній» щодо привілейованої купівлі акцій. Такі дії 
призвели до зменшення частки ВАТ «Оріана» у статутному  фонді ЗАТ 
«Магній» та, відповідно, до втрати контролю за прийняттям рішень, 
передбачених ст. 42 Закону України «Про господарські товариства». 

На сьогоднішній ЗАТ «Магній» ліквідовано в процедурі банкрутства та 
виключено з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України. 

 
 ЗАТ «Завод карбамідних смол» 
 Підприємство створено у відповідності до рішення конкурсної комісії 

по визначенню інвестора - співзасновника господарського товариства на базі 
майна дочірнього підприємства «Завод карбамідних смол» від 28-29 березня 
2001 року, рішення загальних зборів ВАТ «Оріана» від 19.04.2001 та рішення 
зборів учасників ТОВ «Завод карбамідних смол» від 24.07.2001, які 
одночасно є засновниками ЗАТ «Завод карбамідних смол»  

Підприємство зареєстровано Калуським міськвиконкомом 07.08.2001, 
розпорядження №196-р. 

Перший випуск акцій зареєстровано Івано-Франківським 
територіальним управлінням ДКЦПФР   (свідоцтво  №31/09/1/01   від  
27.11.2001р.)  на  суму   8   605000.00   грн.,  який розподілений наступним 
чином: 

- ВАТ „Оріана" - 38%  
- ДП «Енергоімпекс» ТОВ «Гросс Файненшинал Груп» - 62%  
Другий випуск акцій зареєстровано Івано-Франківським територіальним 

управлінням ДКЦПФР (свідоцтво №25/09/1/02 від 10.07.2002р.) на суму 13 
080 800.00 грн., здійснено шляхом внесення ДП «Енергоімпекс» ТОВ «Гросс 
Файненшинал Груп» додаткового внеску на суму 4 475 000.00 грн. Внаслідок   
внесення   додаткового    внеску   частка   ДП    «Енергоімпекс»   ТОВ    
«Гросс Файненшинал Груп» в статутному фонді ЗАТ склала 9 810 100.00 грн. 
або 74,99 %, а частка ВАТ «Оріана» зменшилась до 25,01%. 

На сьогоднішній день ЗАТ «Завод карбамідних смол» ліквідовано в 
процедурі банкрутства та виключено з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. 

 
ТОВ «Синтра»  
ТОВ «Синтра» створено у відповідності до розпорядження Івано-

Франківській обласної державної адміністрації за № 469-р від 03 липня 2001 
року. Підприємство створено за участю німецькою фірм «РАШ» та сербської 
фірм «Синтелон». Внески учасників розподілені наступним чином: 

- Акціонерне товариство з виробництва покриття для підлоги 
«Синтелон» Бачка Паланка (Югославія) – 17592,107 тис. грн. або 41,8 %; 

- RASCH ANLAGENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH 
(Німеччина)  

– 4292,107 тис. грн.. або 10,2 %; 



- ВАТ “Оріана” – 20196 295,00 грн., що становить 48 %. 
 У відповідності до матеріалів інвентаризації станом на 31.03.2014, 

частка ВАТ «Оріана» у статутному капіталі ТОВ «Синтра» становить 39,45% 
балансовою вартістю 20 196 295,00 грн. 

 
ЗАТ «Корснас-Оріана-Україна» (ПрАТ «Сегежа Оріана Україна»)  
Товариство створено за участю шведської фірми «Корснарс 

Антпєволаг»,  зареєстровано  Калуським міськвиконкомом 12.01.2000, 
розпорядження 12-р. Перший випуск акцій зареєстровано Івано-
Франківським територіальним управлінням ДКЦПФР (свідоцтво №21/09/1/00 
від 31.07.2000) на суму           100 000.00 грн., які розподілений наступним 
чином:  

- «Корснас Актіеболаг» (Швеція) - 75,0% мінус 1 акція;  
- ВАТ „Оріана"-25,0% плюс одна акція. 
Другий випуск акцій, зареєстровано Івано-Франківським територіальним 

управлінням ДКЦПФР (свідоцтво №25/09/1/02 від 10.07.2002р.)             
на суму  13 858 800.00 грн. Збільшення здійснено шляхом внесення 
додаткових внесків. Співвідношення часток у статутному фонді при цьому не 
змінилося. 

У відповідності до матеріалів інвентаризації станом на 31.03.2014 частка 
ВАТ «Оріана» у статутному капіталі ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» 
становить 25,01 відсотка балансовою вартістю 3 464 710,00 грн. 

 
ЗАТ «Регіональне агентство економічного розвитку» 
Дане товариство засноване на основі рішення Івано-Франківської 

обласної Ради народних депутатів в 1993 року. 
ВАТ «Оріана» внесено грошових коштів в еквівалентній сумі 29,5 тис. 

грн., що відповідно становило 3,93 відсотки статутного фонду товариства.   
На сьогодні ЗАТ «Регіональне агентство економічного розвитку» 

ліквідовано засновником та виключено з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України. 

 
ЗАТ «Оріпласт» 
Підприємство зареєстровано Калуським міськвиконкомом 19.12.2001, 

розпорядження №294-рп.   Згідно  з установчим  договором товариства 
частки засновників розподіляються наступним чином:  

- ТОВ «Луква» - 3 857 000.00 грн. або 52,1%;  
- ВАТ «Оріана» - 3 550 010.00 грн. або 47,9%. 
ЗАТ «Оріпласт» не зареєструвало випуск акцій в органах Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, чим порушено вимоги п. 2.1 
«Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних 
товариств», затвердженого рішенням ДКЦПФР №167 від 11.06.2002.  

Згідно з даними ДП «Інформаційно-ресурсного центру» ЗАТ «Оріпласт» 
включене до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-
підприємців. Проте, протягом більше п’яти років відповіді щодо 



підтвердження частки ВАТ «Оріана» в статутному фонді підприємства не 
надавало.   

За наслідками проведеної інвентаризації встановлено, що товариство за 
юридичною адресою ЗАТ «Оріпласт» відсутнє. 

З метою з’ясування ситуації щодо даного товариства ВАТ «Оріана» 
направлене відповідне звернення в Калуську міськрайонну прокуратуру. 

 
ТОВ «Готель „Меркурій» 
 Рішення про участь у створенні даного товариства  прийнято  на 

засіданні  спостережної ради ВАТ «Оріана»  18.07.2002 (відповідний 
протокол у  матеріалах,  наданих до  перевірки,  відсутній).  

Товариство зареєстровано Калуським  міськвиконкомом 31.10.2002.  
Статутний  капітал складає 20000.00  грн.  і розподілений між учасниками 
наступним чином:  

- ВАТ «Оріана» - 50%;  
- ЗАТ «Лукор» - 50%. 
На сьогоднішній день частка ВАТ «Оріана» в статутному капіталі ТОВ 

«Готель «Меркурій» відсутня, оскільки так і не була внесена. 
 
Більшість з цих товариств приховували і не показували прибутків та не 

відраховували дивідендів ВАТ «Оріана». 
 
ЗАТ «Лукор»  
З метою погашення заборгованості із зарплати, відновлення виробничої 

діяльності та одержання дивідендів для погашення кредиторської 
заборгованості було створено і таке спільне підприємства, як ЗАТ «Лукор». 

За рахунок прибутку від роботи ЗАТ «Лукор» ВАТ «Оріана» повинно 
було повернути заборгованість своїм кредиторам, в першу чергу повернути 
борг Баварському іпотечному банку по кредиту під будівництво заводу 
поліетилену. 

Проте, перші 4 роки роботи ЗАТ «Лукор» прибутків підприємство не 
отримувало.  

У 2001 році  разом з ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» (Російська Федерація) 
ВАТ «Оріана» стає співзасновником (47,9 % статутного фонду, станом на 
сьогодні) ЗАТ «ЛУКОР», передавши до статутного фонду всі виробничі 
потужності нафтохімічного комплексу та інші активи, які забезпечували 
близько 90% готівкового обігу підприємства. 

Основні грошові зобов’язання  ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» не були 
виконані, замість грошових коштів до статутного фонду створеного 
підприємства –  ЗАТ «ЛУКОР» зі сторони інвестора були внесені 
нематеріальні активи (насамперед, акції), а з української сторони – ключове 
обладнання та інженерні вузлові комунікації, які не були оцінені за ринковою 
вартістю, а внесені за значно нижчою -  залишковою вартістю. 

Інвестор також не забезпечив виконання головних завдань створення 
ЗАТ «ЛУКОР» - проведення реструктуризації заборгованості ВАТ «Оріана» 



перед Баварським банком за кредити, отримані під гарантію Уряду України, 
збереження профілю діяльності товариства, номенклатури та обсягів 
продукції (не менше 75% проектної потужності) протягом 10 років. 

Крім зазначеного, на підприємстві втрачено науково-виробничий 
потенціал, ринки збуту, потужності основних виробництв, у тому числі, 
рідкого хлору та полівінілхлориду. 

Без згоди Кабінету Міністрів України і ВАТ «Оріана» демонтовано 
продуктопровід Надвірна-Калуш та викрадено біля 3,5 тис. тонн 
технологічного дизельного пального, що знаходилося у трубопроводі.  

Ліквідовано понад 14 000 робочих місць. 
 
Враховуючи, важливість питання створення, господарської діяльності 

та впливу ЗАТ «Лукор» на економічну ситуацію ВАТ «Оріана» наводиться 
розширена  інформація з даного питання.  

 
На підставі рішення конкурсної комісії по визначенню інвестора-

засновника господарського товариства на базі нафтохімічного комплексу 
ВАТ «Оріана» (протокол №5 від 19.10.2000) та рішення загальних зборів 
акціонерів ВАТ «Оріана» від 14.11.2000 укладено Установчий договір між 
ВАТ «Оріана» та ТОВ «Лукойл-Нафтохім»від 06.12.2000 про створення 
закритого акціонерного товариства «Лукор». 

Фонд державного майна України листом від 15.11.00 № 10-24/4034,  
за підписом заступника Голови ФДМ України В.Васильєва, погодив 
установчий договір та статут ЗАТ «Лукор».  

На установчих зборах ЗАТ «Лукор»від 05.12.2000 (протокол №1) 
прийнято рішення про створення ЗАТ із статутним фондом 1 324 000 грн. 
поділеним на 1 324 000 простих іменних акцій та розподілених 
наступним чином:  

ВАТ «Оріана» – 662 000 акцій, або 50% статутного фонду;         
ТОВ «Лукойл-Нафтохім» - 662 000 акцій, або 50% статутного фонду. 
На зазначених зборах було затверджено установчий договір, 

статут товариства та акт приймання-передачі майна нафтохімічного 
комплексу від ВАТ «Оріана». Крім того, сторони домовилися, що вказані 
в установчому договорі, іншими активами (внесок ТОВ «Лукойл-
Нафтохім») є 10% акцій ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим, Росія, у 
кількості 100 штук, вартістю за попередньою оцінкою 552 000 000 грн.). 

Установчий договір зареєстрований розпорядженням міського 
голови м. Калуша 06.12.2000 за № 210-рп. Відповідно до п. 6.1 
установчого договору порядок оцінки вкладів визначається Фондом 
державного майна України. Однак, у зареєстрованому статуті товариства 
(п. 5.1) це положення викладено в іншій редакції, а саме «Порядок оцінки 
вкладів визначається чинним законодавством України». 

В порушення п. 8.2.3 Статуту ВАТ «Оріана» актом приймання-передачі 
майна ВАТ «Оріана» від 05.12.2000 за підписами першого віце-президента 
Терещенко М.Г. та віце-президента Кунєва Г.П. була здійснена передача 



майна нафтохімічного комплексу до статутного фонду ЗАТ «Лукор», а 
саме: необоротні активи оціночною вартістю 650 062,357 тис. грн. 
(балансовою - 941 984,723 тис.грн.) та оборотні засоби на суму 11 937,643 
тис. грн., що складають більш як 25% статутного фонду ВАТ «Оріана» 
(статутний фонд 806 млн. грн.). 

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Оріана», які відбулися 14 
листопада 2000 року (Протокол № 1), а також Загальними зборами акціонерів 
ВАТ «Оріана», які відбулися 19 квітня 2001 року (Протокол № 2) питання 
щодо затвердження майнового внеску товариства (активи оціночною 
вартістю 650 062,357 тис. грн. (балансовою - 941 984,723 тис.грн.) та 
оборотні засоби на суму 11 937,643 тис. грн.) до статутного фонду  ЗАТ 
«Лукор» не виносилось на розгляд. 

Спостережна рада ВАТ «Оріана» на своєму засіданні, яке відбулося 
17-18 квітня 2001 року (протокол № 22) розглянула питання 
затвердження вартості внеску ТОВ «Лукойл-Нафтохім» у вигляді 10% 
акцій ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим, Росія) та враховуючи 
розбіжності між оцінювачем та Фондом державного майна, вирішила 
повернутися до розгляду питання після позитивного висновку ФДМ 
України. 

В окремому дорученні від 18.04.01 № 72, виданому Фондом 
представнику Івано-Франківської ОДА на голосування на зборах ВАТ 
«Оріана» 19.04.2001 питання щодо затвердження вартості внеску ТОВ 
«Лукойл-Нафтохім» у вигляді 10% акцій ЗАТ «Лукойл-
Нафтохім»(м.Кагалим, Росія) не висвітлювалося. У порядок денний 
зборів зазначене питання, також включено не було. 

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Оріана» (протокол №2 від 
19.04.01) спостережна рада проінформувала акціонерів, що з метою 
залучення інвестора-співзасновника по створенню господарського 
товариства на базі нафтохімічного комплексу ВАТ «Оріана», в жовтні 2000 
року проведено конкурс, переможцем якого визнано Товариство з 
обмеженню відповідальністю «Лукойл-Нафтохім» (м. Київ).  

Засновник господарського товариства – ВАТ “Оріана» і ТОВ «Лукойл-
Нафтохім», доля внеску кожного з яких складає 50 відсотків, утворили 
закрите акціонерне товариство «Лукор». 

Загальні збори акціонерів рішення спостережної ради від 17-18 квітня 
2001 року щодо внеску  ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (10% акцій ТОВ 
«Лукойл-Нафтохім» (Росія, м. Кагарлик) в кількості 100 шт.) в статутний 
фонд ЗАТ «Лукор» схвалили, однак вартість внеску не затверджували.                       

Експертна вартість 100 простих іменних акцій ЗАТ «Лукойл-
Нафтохім»(м.Кагалим, Росія) відповідно до Звіту про експертну оцінку, 
виконаного АТ «Українсько-Сибірське агентство з нерухомості» визначалася 
станом на 31.12.2000 та становила 562 000 000 грн. Після доопрацювання з 
частковим врахуванням зауважень Фонду  –  527 562 510грн. 

Спостережна рада ВАТ «Оріана» (протокол № 23 від 08.05.01) надала 
згоду правлінню голосувати на зборах акціонерів ЗАТ «Лукор» за 



затвердження внеску ТОВ «Лукойл-Нафтохім» у вигляді 10% акцій ЗАТ 
«Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим, Росія) в кількості 100 штук у 
відповідності до здійсненої ЗАТ «Українсько-Сибірська Агенція з 
нерухомості» експертною оцінкою їх ринкової вартості ( з урахуванням 
дисконту) 527 562 510 грн.,  чим порушила вимогу п. 8.3.4 статуту ВАТ 
«Оріана» (спостережна рада - затверджує угоди, укладені на суму від 10 до 
25 відсотків статутного фонду товариства). Питання щодо затвердження 
внеску до статутних фондів інших товариств відноситься до компетенції 
загальних зборів товариства (СФ – п. 8.2.3.). А також запропонувала ТОВ 
«Лукойл-Нафтохім» до 25.05.2001   подати  додаткові  пропозиції  по  
наповненню статутного фонду ЗАТ «Лукор» (на суму 35 млн.грн). 

Правління ВАТ «Оріана» на своєму засіданні 24 травня 2001 року 
(Протокол № 48) прийняло рішення голосувати на позачергових зборах 
акціонерів ЗАТ «Лукор» 28 травня 2001 року про затвердження вартості 
внеску ТОВ «Лукойл-Нафтохім»(10 відсотків акцій ЗАТ «Лукойл-
Нафтохім»(Росія, Когалим) в кількості 100 штук) в статутний фонд ЗАТ 
«Лукор»  у вигляді 10 відсотків акцій ЗАТ «Лукойл-Нефтехим» (Росія, м. 
Коголим) в кількості 100 штук, у відповідності із здійсненою ЗАТ 
«Українсько-Сибірська Агенція з нерухомості» експертною оцінкою їх 
ринкової (з врахуванням дисконту) вартості у 527 562 510 грн. 

На засіданні правління ВАТ «Оріана» 28.05.2001 ( протокол № 49) було 
розглянуто вартість внеску ТОВ «Лукойл-Нафтохім» у вигляді 10 % акцій 
ЗАТ «Лукойл-Нафтохім»(м. Кагалим, Росія) в кількості 100 штук. При 
цьому було вказано, що у листі ФДМ України за підписом Ю.Гришана, 
оцінка визнана, як остаточна у 527 562 510 грн. Натомість, в усіх листах 
Фонду щодо вартості оцінки акцій вказано на її невідповідність вимогам 
чинного законодавства України. Так, у листі ФДМ України від 18.05.01 
№10-36-5742 (Голова Фонду О.Бондар) на адресу Голови правління 
ВАТ «Оріана» Бісика І., було зазначено, що ФДМ України в межах 
своїх повноважень проінформував засновників ЗАТ «Лукор» про 
невідповідність результатів експертної оцінки вартості 10% пакета 
акцій ЗАТ «Лукойл-Нефтехим» вимогам законодавства України, але 
при цьому зауважив на те, що згідно ст.13 ЗУ «Про господарські 
товариства» та   п.п. 6.1 і 6.5 Установчого договору ЗАТ «Лукор», 
остаточне рішення щодо вартості та виду внесків співзасновника ЗАТ 
«Лукор» ТОВ «Лукойл-Нафтохім», приймається за згодою засновників 
ЗАТ.   

  На зазначеному засіданні правління розглянуло та затвердило 
пропозицію ТОВ «Лукойл-Нафтохім» щодо додаткового внеску 7 штук 
(0,7% статутного фонду) простих іменних акцій ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» 
(м. Когалим, Росія) за 683 000 дол. США. Згідно з протоколом засідання 
правління вартість була визначена на підставі експертної оцінки, проведеної 
АТ «Українсько-Сибірське агентство з нерухомості».  

Позачерговими зборами акціонерів ЗАТ «Лукор» від 28.05.01 
(протокол б/№) на підставі рішення Правління ВАТ «Оріана» від 28 



травня № 49  затверджено вартість внеску ТОВ  «Лукойл-Нафтохім» (10,7 
%  акцій     ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим, Росія) в кількості 107 
штук) в сумі 562 000 000 грн. з оформленням до цього внеску акту 
приймання-передачі, виданого Нафтовою компанією «Лукойл» 
гарантійного листа за № РС-304Л. У зборах акціонерів ЗАТ «Лукор» 
від ВАТ «Оріана» брала участь Жураківська Г.С., яка діяла на підставі 
довіреності від 24.05.01 №24. 

Згідно зі зведеною відомістю переліків приймання-передачі майна, що 
вноситься ВАТ «Оріана» до статутного фонду ЗАТ «Лукор», ВАТ 
«Оріана» виконало свої зобов’язання. Нафтохімічний комплекс 
вартістю 662 млн. грн.. було внесено до статутного фонду спільного 
товариства ЗАТ «Лукор». Зі свого боку ТОВ «Лукойл-Нафтохім» 
перерахувало 100 млн. грн.., але замість технологічного обладнання, 
дизельного палива та іншої сировини і матеріалів у обсягах, що 
забезпечать прибуткову роботу ЗАТ «Лукор», ТОВ «Лукойл-
Нафтохім» було внесено до статутного фонду ЗАТ «Лукор» 107 акцій 
російського емітенту ЗАТ «Лукойл-Нафтохим» (м. Когалим, Росія) 
оцінених у 562 млн. грн. Необхідно зазначити, що внесення майнових 
активів у вигляді цінних паперів будь-якого емітента не передбачалися 
жодним нормативним актом Уряду та умовами проведення конкурсу по 
визнанню інвестора-співзасновника. Крім того, за інформацією 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в 
порушення вимог п. 1.1 Положення про порядок реєстрації акцій та 
облігацій іноземних емітентів в Україні, затвердженого рішенням 
Комісії від 20.11.97 № 42, акції іноземних емітентів не були 
зареєстровані в Комісії. 

Відповідні зміни до статуту (шляхом викладення його у новій редакції) 
та установчого договору ЗАТ «Лукор» внесено за рішенням позачергових 
зборів акціонерів, які відбулися 05.11.01 (протокол №2). На зазначених 
зборах також розглядалося питання усунення розбіжностей в редакціях 
установчого договору та статуту в частині порядку оцінки вкладів учасників. 
На підставі постанови спостережної ради ЗАТ «Лукор»(протокол №2 від 
09.02.01) було вирішено внести зміни до п. 6.1 установчого договору, 
привівши його у відповідність до п. 5.1 статуту. Відповідні зміни внесено 
до установчого договору без погодження ФДМ України та загальних зборів 
ВАТ «Оріана» і зареєстровано розпорядженням міського голови м. 
Калуш 14.11.2001 за № 269-рп. Нова редакція статуту посвідчена 
нотаріально 12.11.2001 та зареєстрована розпорядженням міського голови м. 
Калуш 14.11.2001 за № 269-рп. Зміни до установчого договору також 
зареєстровані розпорядженням міського голови м. Калуш 14.11.2001 за № 
269-рп. 

Фактична передача акцій відбулася 19.09.2001, що підтверджується 
актом приймання-передачі цінних паперів, згідно якого 107 простих 
іменних акцій ЗАТ  «Лукойл-Нафтохім»( м. Кагалим, Росія) номінальною 
вартістю 2 000 тис.рос. руб. кожна, передано у власність ЗАТ «Лукор». 



Загальна вартість переданих акцій - 562 000 000 грн.    Місце складання 
акту – м. Москва (Росія). Передача здійснена шляхом внесення 
відповідних змін до реєстру ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» та зарахування 
акцій на особовий рахунок ЗАТ «Лукор» у реєстратора – ВАТ 
«Регистратор НИКоил»(м. Москва, Росія). Відповідно до 
повідомлення реєстратора зазначені зміни внесено до реєстру 19.09.2001. 
За наявною інформацією акції ЗАТ «Лукойл-Нафтохім» випущені у 
бездокументарній формі.   

Відповідно до п.25 Методики оцінки вартості майна під час 
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2000 року N 1554, термін дії акта оцінки майна (висновку експерта 
про вартість оцінюваного майна та звіту експерта про експертну оцінку), 
необхідного для реєстрації статуту ВАТ або підписання договору купівлі-
продажу майна, становить 2 місяці з дня його затвердження; термін дії 
висновку експерта та звіту експерта про експертну оцінку оцінюваного 
майна для реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на 
базі державного майна, –  6 місяців від дати затвердження. В окремих 
випадках за рішенням державного органу приватизації (органу, 
уповноваженого управляти державним майном) термін дії акта оцінки 
майна (висновку експерта про вартість оцінюваного майна та звіту 
експерта про експертну оцінку майна) може бути продовжено, але не 
більше ніж на 3 місяці. Фонд державного майна України листом від 
15.01.01 № 10-36-396, повідомив ТОВ «Лукойл-Нафтохім», що термін дії 
вищезазначеного звіту про експертну оцінку, не може перевищувати 
шести місяців від дати оцінки (дати на яку проводилася оцінка). 

Відповідно до роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 11.05.2000 р. N 7 момент переходу права власності 
визначається законами України «Про Національну депозитарну систему 
та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про 
цінні папери і фондову біржу». Стаття 5 Закону України «Про 
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні» встановлює, що право власності на цінні папери 
випущені у бездокументарній формі переходить до нового власника з 
моменту зарахування цінних паперів на рахунок у зберігача. Тобто на 
момент переходу права власності на акції ЗАТ «Лукойл-Нафтохім»(Росія) від 
ТОВ «Лукойл-Нафтохім» до ЗАТ «Лукор»(19.09.2001) термін дії Звіту про 
оцінку закінчився, а вартість визначена експертом не могла бути застосована. 

Відповідно до п. 3.3.1 даного договору ТОВ «Лукойл-Нафтохім» 
зобов’язується провести реструктуризацію кредиторської заборгованості 
ВАТ «Оріана» перед Баварським об'єднаним банком (станом на 01.01.2000) 
протягом 60 днів із дати державної реєстрації Товариства на строк більше 10 
років. Упорядкувати діючі угоди та графіки погашення між ВАТ «Оріана», 
Мінфіном України та Баварським об'єднаним банком у відповідності до 
результатів проведеної реструктуризації боргу. В межах корпоративних прав, 
підтримувати рішення зборів учасників, створюваного господарського 



товариства, відносно направлення одержаної в результаті роботи 
спільного підприємства долі прибутку ВАТ «Оріана» на погашення боргу 
перед Баварським об'єднаним банком, враховуючи покриття витрат 
Держбюджету з його обслуговування відповідно до результатів 
реструктуризації та скоординованих графіків. 

На виконання вищезазначеного пункту 3.3.1 Установчого договору по 
питанню реструктуризації кредиторської заборгованості ВАТ «Оріана» 
перед об’єднаним Баварським банком 17 січня 2001 року була проведена 
зустріч представників ТОВ «Лукойл-Нафтохім» та об’єднаного 
Баварського банку, в результаті якої було підписано відповідний Протокол 
по реструктуризації кредиторської заборгованості ВАТ «Оріана» перед 
Баварським об’єднаним банком. 

Згідно з наданою інформацією ВАТ «Оріана» в 2001, 2003, 2004 роках 
ЗАТ «Лукор» працювало збитково. За результатами роботи ЗАТ «Лукор» в 
2002 році отримало прибуток, що підлягає розподілу між засновниками, 
та нарахувало дивіденди на користь ВАТ «Оріана»в сумі 67,3 тис. грн., які 
перераховані товариству 17.05.2005. 

Крім вищезазначеної грошової позики, гарантованої урядом України 
на суму 212,5 млн. нім. марок, ВАТ «Оріана» одержала негарантовану 
Кабінетом Міністрів України, але застраховану німецьким страховим 
товариством «Гермес», грошову позику згідно з другим договором про 
надання кредиту та поставки продукції від 13.12.1996  на суму 8,5 млн. нім. 
марок (4,3 млн. Євро). За користування позикою нараховані відсотки, 
комісійні та інші платежі на суму 2,9 млн. нім. марок (1,5 млн. Євро). 
Загальна сума позики складає 11,4 млн. нім. марок (5,8 млн. Євро). 

Щодо погашення зазначеної грошової позики встановлено наступне. 
Рахунковою палатою України за участю представників ФДМ 

України проведено перевірку достовірності звітних даних про обсяги 
заборгованості за іноземними кредитами, наданими під гарантії Уряду 
України, та ефективність заходів щодо їх погашення у ВАТ «Оріана»(акт 
від 25.03.2005р. №08-55/1). 

У протоколі засідання «Урядового комітету промислової політики, нафто-
енергетичного комплексу, екології та надзвичайних ситуацій від 22.11.2001 
№16 «Про продаж акцій ЗАТ «Лукор», що належать ВАТ «Оріана» 
зазначено, що інформацію  першого  Заступника  Голови  Фонду  
державного  майна  України  Чечетова М.В. з цього питання взято до 
відома і зазначено: 

1. Погодитися з пропозицією ВАТ «Оріана» щодо продажу 
пакету акцій ЗАТ «Лукор», що належать ВАТ «Оріана», на суму 11,4 млн. 
нім. марок за ціною не нижче номінальної вартості акцій, за умови надання: 

- коштів  від  такого  продажу  в  кредит  для  фінансування  
дефіциту  державного бюджету; 

- згоди ВАТ «Оріана» на погашення цього кредиту шляхом 
здійснення платежів на умовах узгодженого протоколу про реструктуризацію 
з Паризьким клубом кредиторів на користь страхового товариства «Гермес» в 



погашення кредиту, наданого ВАТ «Оріана» Баварським іпотечним 
об’єднаним банком відповідно до другого контракту на кредит та 
поставку продукції від 13.12.1996, укладеного між концерном «Оріана» та 
торговим товариством «Удеко» і застрахованим страховим товариством 
«Гермес». 

2. Фонду державного майна України та Івано-Франківській  
облдержадміністрації забезпечити розподіл прибутків між 
засновниками    ЗАТ «Лукор»  у співвідношенні 50:50 до повного 
погашення заборгованості ВАТ «Оріана» за отриманий під гарантії Уряду 
кредит незалежно від часток засновників у майні ЗАТ «Лукор». 

3. Івано-Франківській  облдержадміністрації, Фонду державного 
майна України та Мінпромполітики  відповідно до зазначеного в пунктах 1-2   
забезпечити прийняття рішення про продаж акцій та внесення 
відповідних змін в установчі документи ЗАТ «Лукор». 

Протокол засідання від 22.11.2001 №16 підписаний Першим віце-
прем’єр-міністром України, Головою урядового комітету Дубиною О.В. 

Позика від 13.12.1996 на суму 11,4 млн. нім. марок (5,8 млн. Євро) була 
погашена шляхом надання позики Міністерству Фінансів України згідно з 
укладеною угодою про позику від 30.11.2001 за № 101-04/24 в сумі 27,4 млн. 
грн. або 11,4 млн. нім. марок (5,8 млн. Євро). Угода підписана з боку 
Міністерства фінансів України Міністром Мітюковим І.О., а з боку ВАТ 
«Оріана» Головою правління (президентом) Бісиком І.І. Кошти в сумі 27 
443 027,63 грн. були перераховані Мінфіну згідно з платіжним дорученням 
№ 1 від 04.12.2001. 

Кошти для надання позики Мінфіну України ВАТ «Оріана» отримало 
шляхом продажу належних йому акцій у статутному фонді ЗАТ «Лукор» за 
номінальною вартістю на суму 27 444 000 грн. ТОВ «Лукойл-Нафтохім» 
згідно з договором від 04.12.2001р. за № 1/1. 

 На сьогоднішній день загальними зборами акціонерів товариства 
17.01.2014 року прийнято рішення про ліквідацію ПрАТ «Лукор».  

Це рішення оскаржується ВАТ «Оріана» у судовому порядку.       
 
Створення ТОВ «Карпатнафтохім». 
 
Одним із засновників ЗАТ «Лукор» є ВАТ „Оріана», яке знаходиться в 

процедурі банкрутства. ВАТ «Оріана» належить 47,93% статутного фонду ЗАТ 
«Лукор». 

Спостережною радою ЗАТ „Лукор» за участю представників ВАТ 
«Оріана» 16.09.2004 прийнято рішення про створення ТОВ 
«Карпатнафтохім» за участю ЗАТ «Лукор». 

Збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Карпатнафтохім», що відбулися 05.10.2004 (Протокол №1), вирішили, 
зокрема: 

- створити ТОВ „Карпатнафтохім»; 



- затвердити Договір про заснування та діяльність, Статут ТОВ 
«Карпатнафтохім» з формуванням статутного капіталу Товариства в розмірі       
30 000,00 гривень, що поділений на 300 часток у співвідношенні: 

- внесок ЗАТ «Лукор» у статутний капітал Товариства - грошові кошти 
в розмірі 7 200,00 гривень, що складає 24% Статутного капіталу Товариства або 
72 частки; 

- внесок Компанії “Lukoil Chemikal B.V.” (Королівство Нідерланди) у 
статутний капітал Товариства – грошові кошти в  розмірі  22 800,00грн.,    
що  складає  76% Статутного капіталу Товариства або 228 часток (пунктом 6 
Договору про заснування та діяльність товариства з обмеженою 
відповідальністю «Карпатнафтохім», затвердженого Установчими зборами 
від 5 жовтня 2004 року, передбачено, що внесками учасників у Статутний 
капітал Товариства є грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вклад, 
оцінений у гривнях, становить частку Учасника у статутному капіталі. 
Подальші вклади можуть бути здійснені у формі, передбаченій Статутом 
Товариства); 

- уповноважити Генерального директора ТОВ «Карпатнафтохім» 
провести всі необхідні  дії  від  імені  Учасників  Товариства  по  здійсненню  
державної реєстрації Товариства. 

Згідно із частиною першою статті 87 Цивільного кодексу України для 
створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі 
документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками 
(засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. 

У Договорі про заснування та діяльність товариства з обмеженою 
відповідальністю «Карпатнафтохім», затвердженого Установчими зборами від 5 
жовтня 2004 року, записано, що предметом цього Договору є створення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» та подальша 
взаємодія Учасників між собою (підпункт 2.1. пункту 2). 

Рішення про створення Товариства та затвердження Договору про 
заснування та діяльність і його Статуту вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш 50 відсотків 
загальної кількості голосів. З інших питань рішення приймається простою 
більшістю їх голосів. 

Протоколом №1 Зборів учасників Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Карпатнафтохім» затверджено рішення  про створення 
ТОВ   «Карпатнафтохім»,  Договір про заснування та діяльність, Статут 
прийнято одноголосно. 

Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім», 
затверджений установчими зборами 05.10.2004, відповідає вимогам статей 88, 
154 Цивільного кодексу України, а саме стосовно найменування юридичної 
особи, органів управління товариством, їх компетенції, порядку прийняття 
ними рішень, порядку вступу до товариства та виходу з нього тощо. 

Ухвалою від 25.10.2004 у справі №Б-11/283 щодо банкрутства АТ 
«Оріана» господарський суд Івано-Франківської області поклав виконання 
обов’язків керівника ВАТ «Оріана» на розпорядника майна Павликівського 



Б. М. Одночасно суд погодив створення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Карпатнафтохім» із статутним фондом 30 000,00 грн. за 
участі ЗАТ «Лукор» (24% статутного капіталу) та компанії “Lukoil Chemical 
B V (Королівство Нідерланди) відповідно до протоколу зборів учасників від 
05.10.2004 №1. Суд заборонив представникам ВАТ «Оріана» без погодження 
з судом брати участь в органах управління ЗАТ «Лукор» та приймати будь-
які рішення щодо передачі у платне (безоплатне) володіння, користування та 
розпорядження активами ВАТ «Оріана», переданими в статутний фонд ЗАТ 
«Лукор». З формулювання ухвали слідує, що вказана заборона приймати 
рішення щодо майна, переданого до статутного фонду ЗАТ «Лукор» 
стосується лише представників ВАТ «Оріана». В частині викладення суті 
справи ухвали зазначено, що присутній на судовому засіданні розпорядник 
майна Павликівський Б. М. запропонував погодити створення за участю ЗАТ 
«Лукор» юридичної особи ТОВ «Карпатнафтохім». При цьому 
Павликівським Б. М. подано усне клопотання про вжиття заходів на 
забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на майно ВАТ 
«Оріана», котре передане ЗАТ «Лукор». 

 
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 25.10.2004 

(справа № Б-11/283) погоджено створення товариства з обмеженою 
відповідальністю «Карпатнафтохім» із статутним фондом 30 000,00 грн. за 
участю ЗАТ «Лукор» та компанії «Lukoil Chemikal B.V.» (Королівство 
Нідерланди) відповідно до протоколу зборів учасників № 1 від 05.10.2004. 
Суд вважає за можливе погодити таке рішення Спостережної ради ЗАТ 
«Лукор», оскільки нова юридична особа створюється за рахунок незначного 
грошового внеску ЗАТ «Лукор», що жодним чином не впливає на вартість 
активів ВАТ «Оріана» у ЗАТ «Лукор». 

У зазначеній ухвалі також вказано, що відповідно до Статуту ЗАТ «Лукор» 
ВАТ «Оріана» вправі приймати участь в управлінні підприємством. Для 
унеможливлення зменшення цінності вартості пакету акцій ВАТ «Оріана» 
та збереження цінності майнового комплексу, внесеного ВАТ «Оріана» у 
статутний фонд ЗАТ «Лукор», оскільки Урядом України планується погашення 
основної заборгованості перед кредиторами саме за рахунок реалізації пакету 
акцій ВАТ «Оріана»у ЗАТ „Лукор», суд заборонив представникам ВАТ 
«Оріана» без погодження з судом приймати участь в органах управління 
ЗАТ «Лукор» та прийняття будь-яких рішень щодо передачі у платне 
(безоплатне) володіння, користування та розпорядження активами ВАТ 
«Оріана», переданими в статутний фонд ЗАТ «Лукор», згідно з актом 
прийому-передачі майна в статутний фонд від 05.12.2000. та додатків до нього. 

Калуською районною державною адміністрацією 29.10.2004 проведено 
державну реєстрацію ТОВ «Карпатнафтохім», яке створено ЗАТ 
„Лукор»(одним із засновників якого є ВАТ «Лукор») та компанією  “Lukoil 
Chemikal B.V.” (Королівства Нідерланди) зі статутним фондом 30,0 тис. грн. і з 
частками співзасновників 24% та 76 % статутного фонду відповідно. 



З урахуванням наведеного, рішення щодо створення ТОВ 
«Карпатнафтохім» прийняті з урахуванням вимог чинного законодавства, 
зокрема, про господарські товариства, про банкрутство, та на підставі 
зазначених судових рішень. 

Ухвала Господарського суду Івано-Франківської області  від 25.10.2004 
була оскаржена ЗАТ  «Лукор» до  Львівського  апеляційного   суду,   який  
постановою від 22.10.2004 залишив ухвалу Господарського суду Івано-
Франківської області без змін, а скаргу ЗАТ „Лукор» від 02.11.2004 без 
задоволення.   

 
Щодо збільшення статутного капіталу ТОВ „Карпатнафтохім» 
 
Частиною першою статті 156 Цивільного кодексу України встановлено, 

що акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів 
збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій 
або додаткового випуску акцій. 

Також пунктом 5.3 Статуту товариства з обмеженою відповідальністю 
«Карпатнафтохім» визначено, що Товариство має право змінювати 
(збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про 
збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та про 
порядок внесення вкладів приймається Загальними зборами Учасників 
Товариства. 

18.11.2004 відбулись Позачергові загальні збори Учасників Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» (Протокол №2), на яких 
розглядалися питання: 

- про збільшення Статутного капіталу ТОВ „Карпатнафтохім»; 
- затвердження вартості додаткових вкладів Учасників ТОВ 

«Карпатнафтохім» та   термінів їхнього внесення; 
- про затвердження Доповнень до Договору про заснування та 

діяльність  ТОВ «Карпатнафтохім»; 
- про внесення змін до Статуту ТОВ «Карпатнафтохім». 
Зборами прийнято рішення про збільшення статутного фонду (протокол № 

2). 
Пунктом 5.4 Статуту ТОВ «Карпатнафтохім» встановлено, що статутний 

капітал може збільшуватися за рахунок додаткових вкладів його Учасників. 
У зв’язку із цим, надійшла пропозиція залучити кошти Учасників 

Товариства загальною вартістю 1 581, 250 млн. грн. 
Додаткові вклади Учасників ТОВ „Карпатнафтохім» складуть: 
1. Закрите акціонерне товариство «Лукор» – у сумі 379 500 тисяч 

гривень у формі майна, майнових прав (в тому числі на інтелектуальну 
власність); 

2. Компанія «Lukoil Chemikal B.V.» у сумі 1 201 750 тис. грн. у 
формі обладнання, іншого майна, грошових коштів в іноземній валюті в 
гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату зарахування на поточний 
рахунок ТОВ «Карпатнафтохім», акцій ЗАТ «Лукойл-Нефтехим»(Росія). 



Рішення по збільшенню статутного капіталу запропонованим шляхом 
було прийнято одноголосно, а саме: з метою залучення інвестицій для 
формування цілісного майнового комплексу по виробництву нафтохімічної 
продукції затвердити збільшення Статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім» 
на суму 1 581, 250 млн. грн. шляхом додаткових вкладів Учасників Товариства. 

Відповідно до пункту 5.4. Статуту ТОВ «Карпатнафтохім» строк 
внесення додаткових вкладів до Статутного капіталу Товариства 
встановлюється на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства. 

Учасники Позачергових Загальних зборів ТОВ «Карпатнафтохім» 
вирішили доповнити Договір про заснування та діяльність ТОВ 
«Карпатнафтохім» пунктом 6, згідно із яким встановлюються терміни 
внесення додаткових вкладів обома Учасниками Товариства: ЗАТ „Лукор»та 
Компанією «Lukoil Chemikal B.V.» до 01 січня 2010 року. 

Зміна розміру статутного капіталу тягне за собою внесення змін до 
Статуту. 

У зв’язку із цим, по питанню четвертому стосовно внесення змін до 
Статуту ТОВ «Карпатнафтохім» Учасники Позачергових Загальних зборів 
вирішили затвердити зазначені зміни до Статуту ТОВ «Карпатнафтохім». 

Державним реєстратором Калуської райдержадміністрації 23.11.2004  
проведено реєстрацію змін до Статуту ТОВ «Карпатнафтохім». 

Відповідно до викладеного в новій редакції Статуту ТОВ 
«Карпатнафтохім» засновниками збільшено статутний капітал Товариства 
до 1 581 280 000,0 грн. із збереженням пропорційності розподілу часток 
учасників 24% та 76%, та визначено способи формування часток грошовими 
коштами, майном, майновими правами, акціями ЗАТ «Лукойл-Нефтехім» 
(пункти 5.1, 5.2 Статуту в новій редакції). 

Вбачається, що дії стосовно збільшення статутного фонду ТОВ 
«Карпатнафтохім» не враховують положення ухвали господарського суду 
Івано-Франківської області від 25.10.2004 стосовно заборони представникам 
ВАТ «Оріана» без погодження з судом прийняття участі в органах управління 
ЗАТ «Лукор» та прийняття будь-яких рішень щодо передачі у платне 
(безоплатне) володіння, користування та розпорядження активами ВАТ 
«Оріана», переданими в статутний фонд ЗАТ «Лукор», згідно з актом  
прийому-передачі майна в статутний фонд від 05.12.2000 та додатків до нього. 

ЗАТ «Лукор» 24.12.2004 звернувся до господарського суду із заявою 
про погодження участі в засіданні Спостережної ради товариства 
посадових осіб ВАТ «Оріана», що було призначене на 29 грудня 2004 року, в 
повістку дня якого включено питання щодо внесення змін до статутного фонду 
новоствореного ТОВ «Карпатнафтохім» майна ЗАТ „Лукор». ЗАТ «Лукор» 
вказує, що заборона господарського суду щодо участі представників ВАТ 
«Оріана» в органах управління ЗАТ «Лукор» фактично унеможливлює 
функціонування вищих керівних органів ЗАТ «Лукор». 

Господарським судом Івано-Франківської області (справа  № Б-7-11/283) 
19.01.2004 розглядалась заява ЗАТ «Лукор» про погодження участі у 
Спостережній раді закритого акціонерного товариства посадових осіб ВАТ 



«Оріана». 
Представник ФДМ України та керівник ВАТ «Оріана» заперечували 

проти заяви ЗАТ «Лукор», мотивуючи свої заперечення тим, що внесення 
майна ЗАТ «Лукор» в статутний фонд ТОВ «Карпатнафтохім» призведе до 
виведення ЗАТ «Лукор» на користь третіх структур ліквідних активів, які 
забезпечуються майном ВАТ «Оріана» та його корпоративними правами в 
господарських товариствах, учасником яких була ВАТ «Оріана», та 
унеможливить захист вимог кредиторів ВАТ «Оріана» у процесі розгляду 
справи про банкрутство. 

Суд ухвалив дозволити ВАТ « Оріана» – акціонеру ЗАТ «Лукор» – 
приймати участь в засіданнях органів управління ЗАТ «Лукор» – спостережної 
ради, загальних зборах з усіх питань, які віднесені до їх компетенції. При цьому, 
приймаючи дану ухвалу суд виходить з того, що при паритетній рівності 
членства представників засновників в Спостережній раді згідно пункту 8-9 
Статуту ЗАТ «Лукор» голова Спостережної ради має переважний голос при 
прийнятті рішень. 

Господарським судом Івано-Франківської області 10.03.2005 за 
позовом ВАТ «Оріана» до ТОВ «Карпатнафтохім», ЗАТ «Лукор» та 
компанії «Lukoil Chemikal B.V.» порушено провадження по справі щодо 
визнання недійсним рішення Зборів учасників від 18.11.2004 та змін до статуту 
ТОВ «Карпатнафтохім», зареєстрованих 23.11.2004 державним реєстратором 
Калуської РДА за  № 11091050001000022. Позивач аргументує свої вимоги тим, 
що ВАТ «Оріана», як учасник ЗАТ «Лукор», не було повідомлено про 
проведення засідання Спостережної ради ЗАТ «Лукор» до 18.11.2004.  
Крім того, відповідно до ухвали суду від 25.10.2004 по справі № Б-7-11-283 
представникам ВАТ «Оріана» заборонено участь в органах управління ЗАТ 
«Лукор» по питаннях прийняття будь-яких рішень щодо передачі у платне 
(безоплатне) володіння, користування та розпорядження активами ВАТ 
«Оріана», переданими в статутний фонд ЗАТ «Лукор». 

ВАТ «Оріана» вважає, що незаконні дії органів управління ЗАТ «Лукор» 
по збільшенню статутного фонду ТОВ «Карпатнафтохім» порушують його 
права, як учасника ЗАТ «Лукор», заснованого ВАТ «Оріана» з часткою 47,93 % 
статутного фонду, оскільки шляхом непогодженої передачі активів ЗАТ 
«Лукор» іншій юридичній особі відбувається зменшення реальної ринкової 
вартості акцій належних ВАТ «Оріана» у ЗАТ «Лукор». 

Господарський суд Івано-Франківської області 10.03.2005 (справа № 
11/66) прийняв ухвалу, якою заборонив органам управління ЗАТ «Лукор» 
та ВАТ «Карпатнафтохім» вчинення будь-яких дій по передачі в статутний 
фонд ТОВ «Карпатнафтохім» майна ВАТ «Оріана», яке було внесено до 
статутного фонду ЗАТ «Лукор» відповідно до Акту прийому-передачі від 05 
грудня 2000 року. 

Господарським судом Івано-Франківської області 29.04.2005 (справа             
№ 11/66-19/87) за позовом ВАТ «Оріана» до ТОВ «Карпатнафтохім», ЗАТ 
«Лукор», Компанії «Lukoil Chemikal B.V.» порушено провадження про 
визнання недійсним рішення зборів учасників від 18.11.2004 та визнання 



недійсним змін до Статуту ТОВ «Карпатнафтохім», зареєстрованих 23.11.2004 
державним реєстратором Калуської районної державної адміністрації. 

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника 
позивача та заперечення відповідачів, оцінивши докази, що мають значення для 
розгляду справи, суд встановив, зокрема, що твердження позивача про 
незаконність рішення Загальних зборів про збільшення статутного фонду ТОВ 
«Карпатнафтохім» на тій підставі, що воно не погоджене із Спостережною 
радою ЗАТ «Лукор» є безпідставним, оскільки ні Закон України «Про 
господарські товариства», ні Статут ЗАТ «Лукор» не передбачають 
погодження змін до Статуту, створеного ним товариства. Представники 
відповідачів в судовому засіданні повністю заперечують позовні вимоги 
позивача. 

Судом не встановлено порушень чинного законодавства України, які б 
були підставою для визнання рішення зборів учасників ТОВ 
«Карпатнафтохім» про зміни до статуту від 18.11.2004 та державної 
реєстрації цих змін недійсними. 

29.04.2005 господарський суд Івано-Франківської області (справа             
№ 11/66-19/87) вирішив в позові відмовити. 

Заборону, встановлену ухвалою суду від 10.03.2005 щодо заборони 
органам управління ЗАТ «Лукор» та ТОВ «Карпатнафтохім» на вчинення 
будь-яких дій і передачі в статутний фонд ТОВ «Карпатнафтохім» майна 
ВАТ «Оріана», яке було внесене  в  статутний фонд ЗАТ «Лукор» 
відповідно  до  акту прийому-передачі від 05.12.2000 – скасувати. 

18.04.2005 відбулися позачергові загальні збори Учасників товариства з 
обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім», на яких обговорювалося 
питання, зокрема, про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ 
«Карпатнафтохім»,  вирішили пункт 5.2. Статуту викласти у новій редакції, а 
саме: 

5.2. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його 
Учасників наступним чином: 

5.2.1. Закрите акціонерне товариство «Лукор» – 379 507 200 грн. 
Спосіб формування: 

а) грошовими коштами на суму 7 200 грн.; 
б) основними фондами для формування цілісного майнового комплексу 

Товариства  на    суму 283 947 109 грн.; 
в) іншим майном, цінними паперами та грошовими коштами на суму 

95 552  109 грн.    
Розмір вкладу складає 24 відсотки Статутного капіталу або 3 795 072 

частки. 
У пункті 5.2.2. Статуту визначений спосіб формування вкладу «Lukoil 

Chemikal B.V.». Розмір вкладу складає 76% Статутного капіталу або 12 017 728 
часток. 

Також, генеральному директору ТОВ «Карпатнафтохім» доручено 
подати до органу державної реєстрації Статут ТОВ «Карпатнафтохім» у новій 
редакції відповідно до пункту 1 статті 29 Закону України «Про державну 



реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців» із змінами та 
доповненнями, прийнятими позачерговими загальними зборами Учасників. 

31.01.2005 відбулося засідання Спостережної ради ЗАТ «Лукор» за участю 
3 представників ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (співзасновник ЗАТ «Лукор») та 2 
представників ВАТ «Оріана» (згідно статуту по 3 з кожної сторони), на якому 
обговорювалися, зокрема, такі питання: 

1. Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім». 
2. Про затвердження розміру, складу та вартості вкладу ЗАТ «Лукор» у 

статутному капіталі   ТОВ «Карпатнафтохім». 
Члени Спостережної ради ЗАТ «Лукор» по першому питанню 

постановили: погодити рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ 
«Карпатнафтохім» до 1 581 280 000 грн. із збереженням частки ЗАТ «Лукор» 
в статутному капіталі в розмірі 24 відсотків, що еквівалентно 379 507 200 грн., 
по другому питанню: – сплатити додатковий внесок ЗАТ «Лукор» у статутний 
капітал ТОВ «Карпатнафтохім» та визначити вартість додаткового внеску ЗАТ 
«Лукор» в статутний капітал у сумі 379 500 000 грн. 

Очевидно, що рішенню Позачергових загальних зборів Учасників 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» по збільшенню 
розміру статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім» мало передувати 
прийняття рішення уповноваженим органом ЗАТ «Лукор», який є одним із 
засновників ТОВ «Карпатнафтохім» (як зазначено вище, 18.11.2004 відбулись 
Позачергові загальні збори Учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Карпатнафтохім»(Протокол №2), засідання  
Спостережної ради ЗАТ «Лукор» щодо цього питання - 31.01.2005). При цьому 
дане питання повинно було розглядатися після отримання дозволу 
господарського суду на участь ВАТ «Оріана» в органах управління ЗАТ 
«Лукор».  

Листом від 18.11.2004 за № 10-17-15937 Фонд державного майна 
України заборонив представникам ВАТ «Оріана» брати участь в засіданнях 
органів управління ЗАТ «Лукор». Наказом по ВАТ «Оріана» від 16.11.04            
№ 71 представникам ВАТ «Оріана» так само було заборонено приймати 
участь у Наглядовій раді, Ревізійній комісії та інших органах управління 
ЗАТ «Лукор». Вказаний наказ отримано під розпис представниками ВАТ 
«Оріана» у Спостережній (Наглядовій) раді ЗАТ «Лукор». 

Наведене свідчить, що збільшення розміру статутного фонду ТОВ 
«Карпатнафтохім» відбувалось з порушенням вимог законодавства 
України та всупереч ухвалі господарського суду. 

Враховуючи, що збільшення розміру статутного фонду ТОВ 
«Карпатнафтохім» відбувалось з порушенням вимог законодавства 
України та всупереч ухвалі господарського суду, 29.04.2005 (як зазначено 
вище) ВАТ «Оріана» звернулось із позовом до господарського суду Івано-
Франківської області (справа № 11/66-19/87) про визнання недійсним рішення 
зборів учасників від 18.11.2004 та визнання недійсним змін до Статуту ТОВ 
„Карпатнафтохім», зареєстрованих 23.11.2004 державним реєстратором 
Калузької районної державної адміністрації. Рішенням Господарського суду 



Івано-Франківської області (справа № 11/66-19/87) ВАТ «Оріана» у позові 
відмовлено. 

Використовуючи своє право на касаційне оскарження, ВАТ «Оріана» 
звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на 
рішення господарського суду Івано-Франківської області від 29.04.2005 року у 
справі № 11/66-19/87, яка була прийнята для розгляду. 

Постановою Вищого господарського суду України від 19 квітня 2006 
року частково задоволено касаційну скаргу ВАТ «Оріана» і справу 
направлено на новий розгляд до господарського суду Івано-Франківської 
області. 

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області справу 
призначено до розгляду на 16 липня 2006 року.  

ФДМ України направив на адресу господарського суду  Івано-
Франківської області заяву про залучення ФДМ України третьою особою у 
справі на стороні позивача (ВАТ «Оріана») та доручив начальнику 
юридичного відділу РВ ФДМ України по Івано-франківській області 
представляти інтереси ФДМ України у цій справі. 

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 26 серпня 
2006 року задоволено позов ВАТ «Оріана» та визнано недійсним рішення 
зборів учасників ТОВ «Карпатнафтохім», яким збільшено статутний фонд 
ТОВ «Карпатнафтохім» шляхом передачі  до його статного фонду 
нафтохімічного комплексу ВАТ «Оріана». Крім того, для забезпечення 
виконання вказаного рішення заборонено сторонам до вирішення спору по 
суті остаточно здійснювати відчуження майна – внеску ЗАТ «Лукор» до 
статутного фонду ТОВ «Карпатнафтохім». 

ЗАТ «Лукор» оскаржив вказане рішення до Львівського апеляційного 
господарського суду. Постановою Львівського апеляційного господарського 
суду від 15 листопада 2006 року задоволено апеляційну скаргу ЗАТ «Лукор» 
та скасовано рішення першої інстанції.  

ВАТ «Оріана» оскаржило вказану постанову до Вищого господарського 
суду України в касаційному порядку.   

 
Наведене свідчить, що не вичерпано всі процесуальні можливості захисту 

прав та інтересів ВАТ «Оріана». Також слід зазначити, що на даний час 
продовжується робота у цьому напрямку. 

               3.2. Інформація про власників акцій. 
 
 
 
Статутний фонд ВАТ «Оріана» на час реєстрації становив 806 000000, 

00 грн., поділений на 3 224 000 000 простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за №306/1/98 від 
04.06.1998. 



Засновник і єдиний власник акцій товариства – Фонд державного майна 
України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 року за          
№ 1650 «Про управління акціями відкритого акціонерного товариства 
«Оріана», з метою запобігання банкрутству товариства та забезпечення 
погашення кредиторської заборгованості за кредитом, одержаним під гарантії 
Уряду України, зобов’язано контрольний пакет (50 % + 1 акція) ВАТ 
«Оріана» закріпити в державній власності та передати його в управління 
підприємству з іноземними інвестиціями ТзОВ «Шелтон», а Фонду 
державного майна України доручено внести відповідні зміни до плану 
розміщення акцій ВАТ «Оріана». 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1999 
року за №11256/54 Фонд державного майна України наказом № 5-ПРА від      
23 квітня 1999 року затвердив план розміщення акцій ВАТ «Оріана»з 
врахуванням вимог вищезазначеної Постанови КМУ. 

Згідно з вказаним планом акції товариства були розподілено наступним 
чином: 

 
Термін розміщення Акції 

п/
п 

Спосіб 
розміщення 

 
Початок Закінчення к-сть, шт. в-сть, грн. 

Частк
а в 

статут
ному 
фонді, 

% 

1. 
Закріплення в 
державній 
власності 

19.10. 1998р. 19.10. 2003р. 1612000001 403000000,0 50,0

2 
Пільговий 
продаж 

І кв. 1999р. ІІІ кв. 1999р. 240993999    60248500,0 7,5

2.1 
Працівникам 
підприємства 

На протязі 2-х 
міс. з дня ств. 
Комісії з 
продажу 
акцій 

На протязі   2-х 
міс. з дня ств. 
комісії з продажу 
акцій 

74958000 18739500,0 2,4

А) 
За 
приватизацій
ні майнові 
сертифікати 

-- // -- 
(26.04. 

1999р.) 

-- // -- 
(01.05. 

1999р.) 

49972000 12493000,0 1,6

Б) 
За грошові 
кошти та КС 
* 

-- // --  
(26.04. 

1999р.) 

-- // --  
(26.06. 

1999р.) 

24986000 6246500,0 0,8

2.2 
Іншим 
громадянам 

Згідно з 
законод. 

Згідно з законод. 4835999 1209000,0 0,1



А) 
За 
приватизацій
ні майнові 
сертифікати 

-- // -- 
(26.04. 

1999р.) 

-- // --  
(01.05. 

1999р.) 

3224000 806000,0 0,1

Б) 
За грошові 
кошти та КС 
* 

-- // -- 
(26.04. 

1999р.) 

-- // --  
(26.06. 

1999р.) 

1611999 403000,0 0,0

2.3 
Керівництву 
підприємства 
за грошові 
кошти 

Згідно з 
законод. 

(26.06. 
1999р.) 

Згідно з 
законод. 

(26.09. 
1999р.) 

161200000 40300000,0 5,0

3 
Продаж на 
конку-
рентних 
засадах 

І кв. 
1999р. 

ІІІ кв. 1999р. 1371006000 342271500,0 42,5

3.1 
На аукціонах І кв. 

1999р. 
ІІІ кв. 1999р. 81406000 20351500,0 2,5

За 
приватизацій
ні майнові 
сертифікати 

І кв. 
1999р. 

ІІІ кв. 1999р. 81406000 20351500,0 2,5

3.2 
На 
некомерційно
му конкурсі за 
кошти 

І кв. 
1999р. 

ІІІ кв. 1999р. 1289600000 322400000,0 40,0

Всього   3224000000 806000000,0 100,0

 
*- продаж акцій за КС (компенсаційні сертифікати) здійснюється до 01 
травня 1999 року. 

 
Наказом ФДМ України за № 779 від 26 квітня 1999 року вносяться зміни 

до плану приватизації і встановлюються терміни пільгового продажу акцій 
ВАТ «Оріана» (вказані дати показані в таблиці в дужках). У відповідності до 
наказу ФДМ України № 16-КД від 26.04.1999 створюється комісія з продажу 
акцій. 

КМУ постановою за № 1280 від 16 липня 1999 року «Про заходи 
стабілізації фінансово-економічного становища ВАТ «Оріана» закріпив у 
державній власності на 5 років пакет акцій у розмірі 50 відсотків статутного 
капіталу товариства плюс одну акцію, скасував постанову КМУ за № 1650, 
доручив Національному агентству з управління державними корпоративними 
правами терміново вжити заходи щодо розірвання договору з підприємством 
з іноземними інвестиціями «Шелтон» та передати повноваження на 
управління державними корпоративними правами ВАТ «Оріана» Івано-
Франківській обласній державній адміністрації. 



В зв’язку із зверненням ВАТ «Оріана» та керуючись Порядком 
проведення продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною 
вартістю, затвердженого наказом ФДМ України від 30 квітня 1999 року за № 
797, ФДМ України наказом № 1832 від 28 вересня 1999 року змінює терміни 
продажу акцій ВАТ «Оріана» за грошові кошти, а саме: 

- працівникам підприємства та іншим громадянам, які мають право на 
придбання акцій за номінальною вартістю за грошові кошти з 22.09.1999 по 
22.11.1999; 

- керівництву підприємства за номінальною вартістю за грошові кошти з 
22.11.1999 по 22.02.2000. 

На виконання п.3 протокольного рішення наради Першого віце-прем’єр 
міністра України від 28 жовтня 1999 року «Про організацію ефективної 
роботи нафтохімічного комплексу ВАТ «Оріана» за участю ВАТ «Лукойл» 
(Російська Федерація), ФДМ України видає наказ за № 2141 від 12 листопада 
1999 року про зупинення продажу акцій ВАТ «Оріана». 
        Наказом за № 122 від 24 січня 2000 року Фонд державного майна 
України видає уточнений план розміщення акцій ВАТ “Оріана”, згідно якого 
змінено пільговий продаж акцій та продаж акцій на конкурентних засадах, а 
саме: 

Термін розміщення Акції №
п/
п 

Спосіб розміщення 

 Початок Закінчення к-ст, шт. в-сть, грн. 

Частка 
в 
статутн
ому 
фонді, 
% 

1. Пільгове 
розміщення акцій 

  240993999 60248499,75 7,47 

1.1 Працівникам 
підприємства, що 
приватизується за 
власні кошти 

01.02. 
2000р. 

01.03. 
2000р. 

74958000 18739500,0 2,33 

1.2 Іншим 
громадянам, які 
мають право на 
пільгове 
придбання акцій за 
власні кошти 

01.02. 
2000р. 

01.03. 
2000р. 

4835999 1208999,75 0,15 



1.3 Працівникам 
підприємства, які 
мають право на 
додаткове 
придбання акцій за 
грошові кошти 

01.03. 
2000р. 

01.06. 
2000р. 

161200000 40300000,0 5,0 

2. Продаж акцій на 
конкурентних 
засадах 

  2983006001 745751500,25 92,53 

2.1 Продаж акцій за 
грошові кошти на 
відкритих торгах 
за процедурою 
тендера 

01.02. 
2000р. 

31.12. 
2000р. 

2983006001 745751500,25 92,53 

 Всього   3224000000 806000000,0 100,0 

 
На виконання Постанови КМУ від 18 січня 2000 року за № 68 ФДМ 

України наказом за № 287 від 14 лютого 2000 року скасовує свій 
вищевказаний наказ про припинення продажу акцій ВАТ «Оріана»та 
зобов’язує свої відповідні структури забезпечити продаж пакетів акцій ВАТ 
«Оріана». 

Розпорядженням Фонду державного майна України за № 1316-РРА від 
03 листопада 1999 року зменшено сертифікат на сумарну номінальну вартість 
акцій, що належить державі на 618 штук акцій. 

Розпорядженням Фонду Державного майна України за № 328-РРА від 03 
квітня  2000 року зменшено сертифікат на сумарну номінальну вартість 
акцій, що належить державі на 34570 штук акцій. 

Розпорядженням Фонду Державного майна України за № 566-РРА від 21 
червня 2000 року зменшено сертифікат на сумарну номінальну вартість 
акцій, що належить державі на 3700 штук акцій. 

Державі належать акції в кількості 3 223 961 112 штук, що становить 
99,99% статутного капіталу товариства. 

Всього продано працівникам підприємствам та іншим громадянам            
38 888 штук акцій на загальну суму статутного капіталу  9722,0 грн. 

Довідкою за № 31-362 від 22 червня 2000 року Фонд державного майна 
України повідомив ВАТ «Оріана», що станом на 21 червня 2000 року 
державна частка акцій в статутному капіталі товариства складає  99,99 
відсотків. 

Пунктом 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 
2000 року за № 314-р зупинено продаж акцій ВАТ «Оріана» до прийняття 
окремого рішення КМУ з цього питання. 



14 червня 2011 року між ВАТ «Оріана» та Публічним акціонерним 
товариством «Національний депозитарій України» укладено договір про 
обслуговування емісії цінних паперів.  

 
3.3. Організаційна структура 

 
За штатним розписом  ВАТ «Оріана»з 01.07.2014  передбачено 26 

штатних працівників, з яких 6 керівників, 8 спеціалістів, 7 службовців, 5 
робітників (Список штатних працівників додано  в Додатку № 3 до плану 
санації ВАТ «Оріана»). 

 
        В свій час до складу ВАТ «Оріана» входили галургійні, 

металургійні, нафтохімічні, хлорорганічні виробництва та установки по 
випуску полімерів, товарів народного вжитку, ремонтно-будівельні бази, 
служби енергопостачання і очисні споруди, автомобільний і залізничний 
транспорт. 

Розглянувши пропозиції голови правління (президента) ВАТ «Оріана», 
було вирішено поетапно створити на базі структурних одиниць та підрозділів 
товариства, які технологічно не пов’язані з основним хімічним комплексом, 
дочірні підприємства. Згідно з рішенням правління ВАТ “Оріана» від 02 
серпня 1999 року на виконання протокольного рішення Фонду Державного 
майна України, Національного агентства з управління державними 
корпоративними правами, Міністерства промислової політики України та 
Івано-Франківської облдержадміністрації з питань реструктуризації ВАТ 
“Оріана» були створені такі дочірні підприємства: 

      
 

Перелік дочірніх підприємств, що були створені в процесі  
реструктуризації ВАТ “Оріана». 

 
 

Назва підприємства 
 

Код ЄДРПОУ 
Стан   господарської 

діяльності 
Повернення майна 
з користування 

ДП фірма «Аверс» 20559821 Ліквідовано  в 
процедурі банкрутства. 
Ухвала від 31.10.2006р. 

Повернено 
31.05.2003р.

ДП «Асторг»ДП 
фірма «Аверс» 

30963684 Ліквідовано в 
процедурі банкрутства . 
Ухвала від 29.12.2004р. 

Справа №Б-11/110 

Повернено 
31.05.2003р.

ДП 
«Хлорвінілпроект»у 

складі ДП фірма 
«Аверс»ВАТ «Оріана» 

31292451 Скасовано державну 
реєстрацію 05.10.2004р. 

Майно до ДП не 
передавалось.

ДП «Завод 
карбамідних смол» 

ЗАТ «Завод 
карбамідних смол» 

30544952 Ліквідовано ДП в 
процедурі банкрутства. 
Ухвала від  18.07.2006р. 

Справа №Б-13/53 
ЗАТ «Завод 
карбамідних 

Повернено та 
передано в ЗАТ «Завод 

карбамідних смол»в 
червні 2001р.



смол»ліквідовано в 
процедурі банкрутства 

18.06.2008р. 
ДП «Калійний 
завод» 

22176314 Існує  Повернено 
31.03.2003р.

ДП «Кристал» 30617936 Знято з державної 
реєстрації 04.11.2004р. 

Повернено 
31.03.2003р.

ДП «Магнієвий 
завод» 
ЗАТ «Магній» 

2217629 
 

31587185 
 

Ліквідовано. Ухвала 
від 10.02.2005р. Справа 

№Б-7/48 
ЗАТ 

«Магній»ліквідовано 
05.06.2013р. 

Повернено та 
передано в ЗАТ 

«Магній»в травні 
2001р. 

ДП «Навчально-
курсовий комбінат» 

30617920 Знято з державної 
реєстрації. Розпорядження 
міського голови №104-рп 

від 21.05.2004р. 

Повернено 
31.03.2003р.

ДП «Техмаш» 22176320 Знято з державної 
реєстрації. Розпорядження 
міського голови №290-рп 

від 19.12.2003р. 

Повернено 
31.03.2003р.

ДП «Технопласт» 22176277 Ліквідовано. Ухвала 
від 24.10.2005р., справа 

№Б-11/9 

Повернено та 
передано в ЗАТ 

«Оріпласт» і ЗАТ 
«Синтра»в грудні 

2001р.
ДП «Фітон» 22176018 Ліквідовано. Ухвала 

від 10.02.2005р. Справа 
№Б-13/52 

Вилучено 
Калуською ДВС в 

рахунок боргів ТзОВ 
«Галєв»в травні 2000 

року
ПСГ «Дружба» 

Реорганізовано в 
ДСГП «Дружба»в 1999 

році 
ДСГП «Дружба» 

05823657 
 
 
 

30472710 

 
 
 

Код передано ТзОВ 
«Перевозець-Агро» 

Майно 
безоплатно передано  у 

спільну власність  
територіальних громад 

Калуського району
ДП “ТВП” 20563701 

 
 

В процесі ліквідації.  Майно не 
передавалося.

 
Згідно із своїми статутами дочірні підприємства набували статусу 

юридичної особи з дня їх державної реєстрації, мали самостійний баланс, 
круглу печатку, розрахунковий, валютний та інші необхідні для діяльності 
підприємства рахунки в установах банків.  

Дочірні підприємства товариства володіли майном у вигляді основних та 
обігових коштів, виробленою продукцією, одержаними прибутками. 

Відокремлене майно дочірніх підприємств було власністю головного 
товариства і закріплювалося  за дочірніми підприємствами на праві повного 
господарського відання. Власником дочірніх підприємств було відкрите 
акціонерне товариство «Оріана». Дочірні підприємства не наділені статутним 
капіталом. 

Вартість майна, яке було надано дочірнім підприємствам у господарське 
відання, на час його передачі відповідно складало: 



 
 ДП Калійний завод»                          103237,0 тис.грн.; 
 ДП “Завод Техмаш”                            18558,0 тис.грн.; 
 ДП “Завод Технопласт”                       65862,0 тис.грн.; 
 ДП “Магнієвий завод»                       64513,0 тис.грн.; 
 ДП “Завод Карбамідних смол”            3047,0 тис.грн.; 
 ДП “Хлорвінілпроект”                        9,0 тис.грн.; 
 ДП “Завод Фітон»                              61428,0 тис.грн.; 
 ДП “Фірма Аверс»                             98253,0 тис.грн.; 
 ДП “ТВП”                                           6951,0 тис.грн.; 
 ДП Фотоательє “Кристал”                    99,6 тис.грн.; 
 ДП “Навчально-курсовий комбінат”    12,0 тис.грн.; 
 ДП “Асторг»ДП “Аверс”                     17,0 тис.грн.; 
 ДП “Дружба»                                      14486,0 тис.грн. 
 
 
Далі наводиться опис структур та дочірніх підприємств, що входять 

до складу ВАТ «Оріана» в даний час. 
 

Дочірнє підприємство «Калійний завод»ВАТ «Оріана» 
 

Завод калійних добрив ВАТ «Оріана» введений в експлуатацію восени 
1967 року. 

На заводі вперше в країні освоїли випуск концентрованого безхлорного 
калійного добрива - калімагнезії, характерною особливістю якого є її 
сульфатна форма. Це добриво містить в собі вкрай необхідні для живлення 
рослин елементи - калій, магній, сірку, що позитивно впливають на 
підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур. 

Сировиною для одержання добрив служать полімінеральні калійні руди 
Прикарпатського родовища, які характеризуються складністю і строкатістю 
мінерального складу, до якого входять більше двадцяти хлоридних, 
хлоридно-сульфатних і сульфатних мінералів, а також 15-16 відсотків 
глинистих шламів з мікроелементами. 

Враховуючи те, що до складу руди входять легко- і важкорозчинні 
мінерали, які до того ж мають різну розчинність і швидкість розчинення у 
воді і розчинах солей, була розроблена і освоєна в промислових умовах в 
1968 році комплексна технологія переробки полімінеральних калійних руд на 
безхлорні добрива. Вона передбачає галургійну схему переробки кашіто-
лангбейнітових руд копальні (рудника) «Ново-Голинь» і лангбейніто-
кашітових руд Домбровського кар'єру, де калійні руди вперше у світовій 
практиці розробляються відкритим способом. Суть цієї технології полягає в 
переробці легкорозчинних мінералів галургійним (хімічним) методом, тобто 
методом розчинення, конверсії, кристалізації з одержанням безхлорних 
калійних добрив і максимальним використанням магнію з надлишкових і 



маточних розчинів у вигляді хлормагнієвих розчинів – сировини для 
виробництва металічного магнію на магнієвому заводі. 

Основними стадіями комплексної переробки полімінеральних калійних 
руд галургійним методом є: 

- прямоточно-протитечійне розчинення руди в каскаді із трьох 
розчинників підігрітим селевим розчином; 

- освітлення насиченого розчину і протитечійна чотириступінчаста 
промивка глиняно-солевої суспензії; 

 - освітлення насиченого розчину і кристалізація шеніту на вакуум-
кристалізаційній установці: 

- згущення шеніту, його фільтрація, сушка в печах киплячого шару, 
грануляція методом пресування і відправка споживачам, як мінеральне 
добриво-калі магнезія автомобільний і залізничним транспортом; 

- чотириступінчасте випарювання надлишкових розчинів на вакуум 
випарній установці з одержанням технічної і кухонної солі вищого сорту, 
штучного каїніту і кондиційних хлормагнієвих розчинів для виробництва 
металічного магнію. 

Утворення насичених сульфатних розчинів, з яких кристалізується шеніт 
і розчин хлористого магнію, основане на конверсії хлориду калію з 
сульфатом магнію. 

На заводі калійних добрив було налагоджено також випуск 
поліакриламіду – високоефективного коагулянту, який знаходить широке 
застосування в хімічній, гірничорудній, нафтовій, газовій і інших галузях 
народного господарства. 

До складу ДП «Калійний завод» входили сировинні, виробничі і 
допоміжні підрозділи, зокрема: 

сировинні підрозділи: 
- Домбровський кар'єр – в даний час затоплений (з 2008 року), запаси 

сировини становлять, за різними оцінками, від 40 до 80 млн. т. Відновлення 
кар’єру, з технологічної точки зору, є складним завданням, реалізація якої 
потребує значних інвестицій і є малоймовірною; 

- рудник «Ново-Голинь» – сировинна база рудника вичерпана, в даний 
час проводиться затоплення шахти технологічними відходами (хвостами) з 
хвостосховища; 

- рудник «Пійло», що будується. Роботи були зупинені, значна 
кількість змонтованих конструкцій пошкоджена і потребує відновлення, 

- хвостосховища, в які були відкачані відходи виробництва. Були 
розпочаті рекультивація хвостосховища №1 і будівництво хвостосховища 
№3, однак роботи не були завершені; 

виробничі підрозділи: 
- дробильний цех; 
- сульфатна фабрика; 
- фабрика грануляції; 
- цех технологічного автотранспорту (кар’єрних самоскидів); 
допоміжні підрозділи: 



- база вибухових матеріалів; 
- ремонтно-механічний цех; 
- об’єкт громадського харчування. 
 
В даний час виробництво калійних добрив на підприємстві не 

проводиться. Виробництво зупинено в 2003 році в зв’язку з аварійним 
обрушенням несучих конструкцій будівлі головного корпусу сульфатної 
фабрики. В зв’язку з цим доступ до більшості виробничих об’єктів калійного 
заводу заборонений з огляду на техніку безпеки згідно з актом розслідування 
аварії від 12.02.2003, що сталася 29 грудня 2002 року на сульфатній 
збагачувальній фабриці ДП Калійний завод ВАТ «Оріана», припису 
управління Держнаглядохоронпраці по Івано-Франківській області від 
05.03.2002 року №23 «Про незадовільний та аварійний стан будівельних 
конструкцій головного корпусу СФЗ» та висновку Карпатського експертно-
технічного центру.   

Копії вищенаведених документів надані в Додатку №3 до плану санації 
ВАТ «Оріана». 

В 2011 році Державним підприємством «Карпатський експертно-
технічний центр» проведено експертне обстеження технічного стану будівель 
(споруд) відділень грубої, середньої та дрібної очистки руди, приміщень, 
корпусів сульфатної фабрики та зроблено висновок, що вищевказані будівлі 
(споруди) перебувають в аварійному стані і експлуатація їх не 
дозволяється. Копії вищенаведених документів надані в Додатку №3 до 
плану санації ВАТ «Оріана». 

Консервація існуючих будівель і споруд, виробничого обладнання і 
устаткування не була проведена.  

Внаслідок цього, а також в зв’язку з агресивною дією навколишнього 
середовища, переважна кількість обладнання і устаткування, а також значна 
кількість будівель і споруд перебувають в незадовільному технічному стані і 
не підлягають відновленню. 

Переважна більшість виробничих будівель, споруд, інженерних 
комунікацій калійного заводу перебуває в незадовільному або аварійному 
стані, непридатна до експлуатації і підлягає демонтажу. Обладнання і 
устаткування, комунікації, а також металоконструкції будівель і споруд 
підлягають здачі у брухт. 

 
Відповідні висновки зроблені за результатами проведеної 

інвентаризації комісією товариства і також Державною фінансовою 
інспекцією в Івано-Франківській області у відповідності до матеріалів 
Аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту 
діяльності ВАТ «Оріана» за період з 01.01.2011  по 31.03.2013. 

 
Отже, на сьогоднішній день, не є можливим відновлення виробництва на 

вище вказаних площадках, але планом санації передбачається створення двох 



нових підприємств, де б за участю інвесторів можна було відродити 
видобуток та виробництво добрив.     

 
ЗАГАЛЬНОЗАВОДСЬКІ СЛУЖБИ 

 
При створенні підприємства була організована низка загальнозаводських 

служб, призначених для забезпечення життєдіяльності комплексу.  
Під час реструктуризації підприємства переважна більшість цих активів 

була передана іншим структурам. В даний час до складу підприємства 
входить окреме майно цих служб, а також залишки окремих структурних 
підрозділів. 

 
1. Інженерний корпус , м. Калуш, вул. Євшана, 9. Експлуатується 

ВАТ «Оріана». 
 
Інв. №8051 «Будівля інженерного корпусу» 
                    Дата вводу в експлуатацію : 01.12.1984 . 
                    Первісна вартість : 2 353 005,00 грн. 
                    Залишкова вартість станом на 01.06.2014: 736 307тис. грн. 
 
Прибудова до інженерного корпусу: 
Інв. №116080  Кафе «Варенична» 
Дата вводу в експлуатацію : 01.12.1984 
Первісна вартість : 253 339,00 грн. 
Залишкова вартість станом на 01.06.2014:  95 535 тис. грн. 
Загальна площа прилеглої території:  2,1 га 
Загальна площа корпусу:  6815,8 м2  
 
Спортивний комплекс інженерного корпусу ВАТ «Оріана» 

загальною площею 744 м.кв.  
 
 
 2. Автотранспортний цех. 
Автотранспортний цех був створений в 1964 році для потреб 

підприємства. 
Це потужний цех, який мав в своєму розпорядженні 234 транспортні 

одиниці (вантажні - 128 а/маш., легкові - 36 а/маш., автопричепи - 32 шт., 
автобуси - 38 шт.). 

Даним цехом надавалися автотранспортні послуги всім підприємствам 
ВАТ «Оріана», забезпечувалась доставка і відправка різних вантажів 
(сировина, устаткування, готова продукція тощо). 

Річній вантажообіг становив 4,340 млн. тонн. 
Автобусами здійснювалася доставка на роботу і з роботи 15-16 тис. 

працівників кожного дня. 



Автотранспортний цех підприємства знаходиться на території 
структурного підрозділу «Аверс». 

 
За наслідками проведеної інвентаризації встановлено, що переважна 

більшість автотранспорту розкомплектована, перебуває в неробочому 
стані і тимчасово знята з обліку внаслідок не проходження технічного 
огляду. Відновлення більшості автотранспортних засобів є неможливим і 
недоцільним. 

 
3. Будівлі та споруди готельного комплексу «Меркурій» ВАТ 

«Оріана», м. Калуш, вул. Чорновола, 52. 
 
Готель побудований для тимчасового забезпечення житлом спеціалістів, 

які приїжджали у відрядження на ВАТ «Оріана». 
Комплекс включає в себе: готель з рестораном загальною площею – 

2061,9 м2, господарський комплекс (пральня, гаражі) – 312,1 м2, водонапірну 
башту, автостоянку з приміщенням для охорони.  

Комплекс є непрофільним активом підприємства і знаходиться в оренді. 
Орендна плата станом на травень 2014 року становить 10 519,09 грн. на 
місяць. 

 
Виробничі площі колишніх підрозділів, частина майна структурних 

підрозділів «Аверс» та підрозділу «Завод Техмаш» передані в оренду.  
 
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців ВАТ «Оріана» (Додаток № 1 до плану санації) має 
наступні відокремлені підрозділи: 

1. Рада товариства винахідників та раціоналізаторів України при ВАТ 
«Оріана». 
2. Підсобне сільське господарство ВАТ «Оріана». 
3. Завод побутової хімії  і товарів народного споживання ВАТ «Оріана». 
4. Будівельно-монтажне управління «Житлобуд»Державного концерну 
«Оріана». 
5. Державне підприємство  Будівельно-монтажне управління  
«Промбуд». 
6. Залізничне господарство «Оріана». 
7. Оздоровчий комплекс «Світанок»ВАТ «Оріана». 
8. Комплекс дитячих  дошкільних закладів  ВАТ «Оріана». 
9. Будівельне управління «Опорядбуд»концерну «Оріана». 
10. Олефіновий  завод ВАТ «Оріана». 
11. Завод «Діанат»ВАТ «Оріана». 
12. Завод «Поліетилен». 
13. Ремонтно-будівельне управління «Рембудсервіс». 
14. Житлово-комунальне господарство ВАТ «Оріана». 
15. Санаторій – профілакторій «Хімік». 



16. Зубопротезна лабораторія  при санаторії – профілакторії  «Хімік» 
ВАТ «Оріана». 
17. База відпочинку «Прикарпаття» ВАТ «Оріана». 
 
Загальні збори акціонерів ВАТ «Оріана», які відбулись 18 грудня 2008 

року доручили правлінню ВАТ «Оріана» здійснити заходи по ліквідації  в 
установленому чинним законодавством порядку вказаних структурних 
підрозділів. Станом на травень 2014 року вказані структурні підрозділи з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
не зняті, хоча господарської діяльності не здійснюють протягом останніх 
більш ніж десять років. 

 
Отже, необхідно завершити процедуру ліквідації вказаних структурних 

підрозділів, шляхом передбаченим Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та інших норм 
чинного законодавства України.  Відповідно пп.8.5 п.8 Порядку зняття з 
обліку в органах державної податкової служби №80, у разі встановлення 
непогашених податкових зобов’язань або податкового боргу особою, 
відповідальною за їхнє погашення, є юридична особа, тобто ВАТ «Оріана», 
на що необхідно передбачити відповідні видатки, величина яких приблизно 
складатиме  50 000 тис.грн.  
 


