
 
Титульний аркуш 

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

Голова Правлiння       
Короленко Михайло 

Костянтинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2012 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Відкрите акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

00191000  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Дніпропетровська, д/н, 50026, м. Кривий Рiг, д/н  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(056)403-73-01 (056)440-42-01  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

info@ugok.com.ua, Kornev-mu@ugok.com.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 24.04.2012 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 
опублікована у 

№79 (1332) Інформаційний бюлетень «Відомості Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку» 26.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.ugok.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 

  



 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) 

X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів  
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду 

X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 



15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії) 

 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

Пункт 1е змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" - вiдсутня. ВАТ 
"ПiвдГЗК" рейтингової оцiнки не проводило.  
Пункт 2 змiсту "Iнформацiя про засновникiв та /або учасникiв емiтента та 
кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" - вказано частку 0 вiдсоткiв. 
Засновники на даний час не володiють частками в статутному капiталi ВАТ 
"ПiвдГЗК". 
Пункт 4б змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента 
акцiями емiтента" - вiдсутня iнформацiя щодо дати внесення до реєстру, в 
зв'язку з вiдсутнiстю таких даних.  
Пункт 5 змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй 
емiтента" - вiдсутня iнформацiя щодо дати внесення до реєстру, в зв'язку з 
вiдсутнiстю таких даних.  
Пункт 6 змiсту "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - вiдсутня. У 
звiтному перiодi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.  



Пункт 7 змiсту "Iнформацiя про дивiденди" - вiдсутня. Рiшення про 
нарахування та виплату дивiдендiв за звiтний перiод не приймалося, в зв'язку з 
непризначенням чергових загальних зборiв акцiонерiв.  
Пункт 9б змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - вiдсутня. ВАТ "ПiвдГЗК" 
облiгацiї не випускало. 
Пункт 9в змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом" - 
вiдсутня. ВАТ "ПiвдГЗК" iнших цiнних паперiв не випускало.  
Пункт 9г змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - вiдсутня. ВАТ 
"ПiвдГЗК" похiднi цiннi папери не випускало.  
Пункт 9г' змiсту "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду" - вiдсутня. ВАТ "ПiвдГЗК" не приймало рiшення про викуп власних 
акцiй.  
Пункт 14 змiсту "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" - вiдсутня 
iнформацiя в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння*", так як ВАТ 
"ПiвдГЗК" не є фiнансовою установою. 

 
3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ВАТ "ПiвдГЗК" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

50026 

3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська, д/н 

3.1.6. Населений пункт 

м. Кривий Рiг 

3.1.7. Вулиця, будинок 

д/н 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 563445 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

29.12.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

535914800.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

535914800.00 



3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

АТ "УкрСиббанк" 

3.3.2. МФО банку 

351005 

3.3.3. Поточний рахунок 

26006315658300 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті  

АТ "УкрСиббанк"  

3.3.5. МФО банку  

351005  

3.3.6. Поточний рахунок  

26006315658300  

3.4. Основні види діяльності 

13.10.0 Добування залiзних руд 

45.21.1 Будiвництво будiвель 

85.12.0 Медична практика 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням 
об'єктiв архiтектури 

Серiя АВ 
№596406 

25.11.2011 

Державна 
архiтектурно-
будiвельна 

iнспекцiя України 

21.11.2016 

Опис д/н 

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного 
зв'язку з ємнiстю мережi до 1000 номерiв з правом 

технiчного обслуговування та експлуатацiї 
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування 

каналiв електрозв'язку на територiї 
Днiпропетровської обл. 

Серiя АГ 
№506532 

30.11.2010 

Нацiональна 
комiсiя з питань 
регулювання 

зв'язку України 

21.10.2015 

Опис д/н 

Медична практика 
Серiя АВ 
№333477 

30.05.2007 
Мiнiстерство 

охорони здоров'я 
України 

13.04.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 
квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного 
навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї 

Серiя АВ 
№586195 

25.08.2011 

Мiнiстерство 
освiти i науки, 

молодi та спорту 
України 

30.06.2014 

Опис д/н 



На право провадження дiяльностi з використання 
джерел iонiзуючого випромiнювання 

Серiя ОВ 
№060005 

27.08.2008 

Центральна 
держiнспекцiя з 

ядерної та 
радiацiйної 
безпеки 

державного 
комiтету ядерного 

регулювання 

27.08.2013 

Опис 
Отримано аркуш змiн до лiцензiї, змiни внесено 

30.11.2010р. 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування 
засобiв протипожежного захисту та систем опалення, 

оцiнка протипожежного стану об'єктiв 

Серiя АГ 
№506154 

16.12.2010 

Державний 
департамент 

пожежної безпеки 
МНС України 

16.08.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт 
визначених Законом України "Про автомобiльний 

транспорт" 

Серiя АВ 
№424465 

13.08.2008 
Мiнiстерство 
транспорту та 
зв'язку України 

05.08.2013 

Опис д/н 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), 
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 
"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв" 

Серiя АВ 
№441621 

07.07.2009 
Комiтет з 

контролю за 
наркотиками 

25.06.2014 

Опис д/н 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№395664 

28.02.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

28.02.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 
Серiя АГ 
№394714 

28.02.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

28.02.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№395665 

28.02.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

28.02.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 
Серiя АГ 
№394982 

21.03.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

21.03.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№395997 

21.03.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

21.03.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 



Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№395998 

21.03.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

21.03.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№562428 

12.04.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

12.04.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Серiя АГ 
№562427 

12.04.2011 

Державна 
податкова 

адмiнiстрацiя 
України 

12.04.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з 
виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, 
атомних електростанцiях i когенерацiйних установках 
та установках з використанням нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї) 

Серiя АГ 
№578281 

08.08.2011 

Нацiональна 
комiсiя 

регулювання 
електроенергетики 

України 

03.08.2016 

Опис д/н 

Транспортування теплової енергiї магiстральними та 
мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами 

Серiя АГ 
№578284 

08.08.2011 

Нацiональна 
комiсiя 

регулювання 
електроенергетики 

України 

03.08.2016 

Опис д/н 

Постачання теплової енергiї 
Серiя АГ 
№578285 

08.08.2011 

Нацiональна 
комiсiя 

регулювання 
електроенергетики 

України 

03.08.2016 

Опис д/н 

На продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№012.07.15-
13.10.2 

22.03.2007 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

22.03.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

планується отримати новий дозвiл. 

На розмiщення вiдходiв у 2011 роцi №170 30.11.2010 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

01.01.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

отримано новий дозвiл. 

На спецiальне водокористування (профiлакторiй ВАТ 
"ПiвдГЗК", с. Кудашево Криворiзького району) 

№02138 15.11.2008 

Державне 
управлiння 
охорони 

навколишнього 
природного 

21.10.2012 



середовища у 
Днiпропетровськiй 

обл. 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

планується отримати новий дозвiл. 

На продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№3082.06.30-
74.30.0 

13.11.2006 

Державний 
департамент 
промислової 

безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

13.11.2011 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

отримано новий дозвiл. 

На продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№3436.08.30-
13.10.0 

21.11.2008 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

21.11.2013 

Опис д/н 

На початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки 
№17.11.30-

13.10.0 
04.01.2011 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

04.01.2014 

Опис д/н 

На продовження експлуатацiї об'єкта 
№794.10.30-

13.10.0 
22.03.2010 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

22.03.2015 

Опис д/н 

На продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№757.08.30-
13.10.2 

28.03.2008 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

28.03.2013 

Опис д/н 

На виконання будiвельних робiт №43 11.01.2010 

Iнспекцiя 
державного 
архiтектурно-
будiвельного 
контролю у 

Днiпропетровськiй 
областi 

грудень 
2011 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

планується отримати новий дозвiл. 

На виконання будiвельних робiт №44 11.01.2010 

Iнспекцiя 
державного 
архiтектурно-
будiвельного 
контролю у 

Днiпропетровськiй 
областi 

грудень 
2011 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

планується отримати новий дозвiл. 



На продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№726.08.30-
74.30.0 

24.03.2008 

Держкомiтет 
України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду 

24.03.2013 

Опис д/н 

На спецiальне водокористування ВАТ "Пiвденний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" 

№02740 08.06.2011 

Державне 
управлiння 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища в 

Днiпропетровськiй 
областi 

01.01.2013 

Опис д/н 

На користування надрами №585 29.07.1996 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

29.07.2016 

Опис д/н 

На користування надрами №3599 26.08.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

26.08.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданого дозволу: 

не планується отримувати новий дозвiл. 

На здiйснення використання соляної кислоти №120/204 19.11.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

06.10.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

На здiйснення зберiгання соляної кислоти №120/205 19.11.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

06.10.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: 

планується отримати нову лiцензiю. 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 

№1211036900-
7 

12.05.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

12.05.2014 

Опис д/н 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 

№1221800000-
30 

23.03.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

23.03.2014 



Опис д/н 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повiтря стацiонарними джерелами 

№6524781001-
1 

06.05.2009 

Мiнiстерство 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 
України 

06.05.2014 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-7951-
76591 

01.07.2008 
Український 

державний центр 
радiочастот 

12.06.2013 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-7951-
76592 

01.07.2008 
Український 

державний центр 
радiочастот 

12.06.2013 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96544 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96545 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96546 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96547 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96548 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96549 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96550 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96551 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96552 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 



На експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ 
радiозв'язку сухопутної рухомої служби 

№12-9154-
96588 

30.04.2009 
Український 

державний центр 
радiочастот 

01.12.2012 

Опис д/н 

 
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування 
об'єднання 

Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя 
"Укррудпром" 

50000, Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, пр. Карла Маркса, 1 

Опис 

Метою Асоцiацiї є координацiя господарської дiяльностi Учасникiв.  
    Предметом дiяльностi Асоцiацiї є захист iнтересiв Учасникiв без права втручання у їх 
виробничу та комерцiйну дiяльнiсть, а також без права впливу на прийняття ними 
управлiнських рiшень.  
   Предметом дiяльностi Асоцiацiї, спрямованих на виконання функцiй, визначених 
Статутом, є:  
- забезпечення членiв iнформацiєю стосовно технiчних розробок, промислових 
стандартiв, промислової статистики;  
- дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки;  
- розробка проектiв охорони навколишнього середовища;  
- консультацiйне обслуговування з питань бухгалтерського облiку, управлiння фiнансами, 
податкової полiтики, залучення iнвестицiй, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 
iнформатизацiї, реструктуризацiї та переозброєння виробництва;  
- дослiдження та розробки в галузi природних та технiчних наук.  
  ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" є учасником Асоцiацiї 
"Укррудпром" з 15.02.2005 року. 

Мiжвiдомча асоцiацiя 
"Укрвибухпром" 

03039, Україна, м. Київ, проспект Науки, 10 

Опис 

  Свою роботу асоцiацiя проводить на принципах рiвноправства i взаємного партнерства. 
Асоцiацiя не має права втручатися у господарську дiяльнiсть її членiв.  
  Основними завданнями роботи є опрацювання та пiдготовка рiшень, якi передаються для 
затвердження на державному рiвнi, iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть, проведення 
експертиз при видачi дозволiв на проведення вибухових робiт, видавнича дiяльнiсть, 
участь в конференцiях, семiнарах, в тому числi мiжнародних.  
  Проведення через загальнi збори членiв Асоцiацiї державної полiтики в 
гiрничовидобувнiй галузi та пiдвищення безпеки виробництва.  
  Перспективнi напрямки дiяльностi Асоцiацiї - це вихiд на мiжнародний рiвень, вивчення 
зарубiжного досвiду в гiрничовидобувнiй галузi, участь в мiжнародних конференцiях, 
запрошення зарубiжних фахiвцiв в Україну.  
  ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" є членом Мiжвiдомчої асоцiацiї 
"Укрвибухпром" з 06.06.2001 року. 

ГО "Українська спiлка 
iнженерiв - 
пiдривникiв" 

50005, Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Каховська, 40 

Опис 

Дiяльнiсть "Спiлки" будується на засадах добровiльностi, рiвноправностi його членiв, на 
засадах демократичного самоврядування, колегiальностi керiвництва, гласностi й 
законностi. 
   За основну мету "Спiлка" передбачає консолiдацiю iнтелектуального та виробничо - 
технiчного потенцiалу спецiалiстiв у галузi пiдривної справи в iнтересах України. 
Основними завданнями "Спiлки" є: 
 - iнформацiйне забезпечення (банк даних) спецiалiстiв в галузi пiдривної справи для 
технiчних, виробничих i соцiальних питань; 
 - формування науково-технiчної полiтики в галузi пiдривної справи, сприяння розвитку 
академiчної, вузiвської та галузевої науки, iнженерної дiяльностi вчених i виробничникiв; 
- органiзацiя та здiйснення мiжнародних зв'язкiв iнженерiв та вчених України в галузi 
пiдривної справи; 
- сприяння розвитку прiоритетних для України фундаментальних i прикладних 
дослiджень, інженерно - технiчної дiяльностi, а також впровадженню нової технiки i 
технологiй, якi забезпечують технiчний прогрес у пiдривнiй справi.  
  ВАТ "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" є членом ГО "Українська спiлка 
iнженерiв-пiдривникiв" з 02.07.2010 року. 



 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Фонд державного майна 
України 

00032945 
01133Україна, 

 м. Київ,вул. Кутузова, 
будинок 18/9 

0.000000000000 

Органiзацiя орендарiв 
Пiвденного гiрничо-

збагачувального комбiнату 
00191000 

50034Україна, 
 м. Кривий Рiг,д/н 

0.000000000000 

Станом на 01.01.2012 –  
49 осiб 

д/н 
д/нВiдповiдно до 
реєструд/нд/н 

99.298800000000 

Прізвище, ім" я, по 
батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Станом на 01.01.2012 - 1915 
осiб 

д/н д/н Вiдповiдно до реєстру 0.701200000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

     Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 7902 особи.  
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв: 121 особа.  
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 98 
осiб.  
Фонд оплати працi складає: 401 035,7 тис. грн. 
Фонд оплати працi за звiтний рiк збiльшився на 79 108,2 тис. грн. або на 24,6% за рахунок 
пiдвищення тарифiв та окладiв, а також у зв'язку з введенням у дiю багаторiвневої системи 
оплати працi.  
     З метою забезпечення структурних пiдроздiлiв комбiнату працiвниками, що мають 
необхiдний рiвень квалiфiкацiї, на ВАТ "ПiвдГЗК" у 2011 роцi проводилася робота по 
органiзацiї навчання з пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовки та перепiдготовки кадрiв.  
     За звiтний рiк: 
1. Пiдвищили квалiфiкацiю - 2010 працiвникiв, 
в тому числi  
за робiтничими професiями:  
-  на виробничо-технiчних курсах - 58 чол. по 18 робiтничим професiям; 
- на курсах цiльового призначення - 1007 чол., вивчали правила та вимоги безпечної 
експлуатацiї обладнання;  
керiвники, спецiалiсти та службовцi:  
- пройшли навчання, що регламентується вимогами нормативних документiв - 945 чол.; 
- прийняли участь у семiнарах та конференцiях - 229 чол.  
2. Придбали другу або сумiжну професiю - 273 чол. по 48 робiтничим професiям.  
   Для навчання, пiдвищення квалiфiкацiї та розвитку персоналу у 2011 роцi укладенi договори з 
44 освiтнiми установами та консалтинговими компанiями на суму 3850 тис. грн.  
   У 2011 роцi велика увага придiлялася заходам, що забезпечують розвиток персоналу. Були 
проведенi тренiнги по впровадженню на пiдприємствi багаторiвневої системи оплати працi, 
розробленої за методикою компанiї Hay Group i системи управлiння ефективнiстю.         Для 
молодих фахiвцiв, випускникiв вищих навчальних закладiв, проведений день адаптацiї за 
участю провiдних фахiвцiв комбiнату. З метою пiдготовки кадрового резерву, нашi працiвники 
проходять навчання в "Школi кар'єри молодого фахiвця". Всього в заходах взяли участь 1203 
чол.  



 
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Короленко Михайло Костянтинович 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, 
спецiальнiсть - збагачення корисних копалин, квалiфiкацiя - гiрничий iнженер-збагачувальник. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  

ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - генеральний директор. 

6.1.8. Опис 

  Повноваження та обов'язки: 
Голова Правлiння органiзує дiяльнiсть Правлiння.  
До його компетенцiї належать питання керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 
питань, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства. 
Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, здiйснює функцiї, 
покладенi на нього, як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та 
укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: 
1. скликає засiдання Правлiння; 
2. головує на засiданнях Правлiння; 
3. органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; 
4. органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; 
5. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що 
становлять комерцiйну таємницю Товариства; 
6. приймає на роботу та звiльняє працiвникiв, при необхiдностi вносить змiни до складу 
структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою органiзацiйної структури; 
7. представляє iнтереси Товариства i дiє без довiреностi вiд iменi Товариства в рамках своїх 
повноважень, встановлених Статутом;  
8. має право першого пiдпису банкiвських i фiнансових документiв;  
9. здiйснює i пiдписує угоди вiд iменi Товариства, у тому числi: 
- угоди на суму не бiльше 1,000,000 (одного мiльйона) доларiв США, або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi на момент ухвалення рiшення;  
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (в т.ч. основних засобiв), якi мають 
ринкову вартiсть не бiльше 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi) по однiй угоди, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 500,000 
(п'ятсот тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) на рiк; 
- ухвалення рiшень про набуття (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по 
виконання зобов'язань на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в 
iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення;  



- ухвалення рiшень про визнання претензiй i заявлених в судi вимог до Товариства i про 
вiдмову вiд позовiв на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларiв США, або еквiвалентна сума в 
iншiй валютi на дату ухвалення такого рiшення; 
- всi iншi операцiї пiсля здобуття попереднього рiшення Правлiння або Наглядової ради 
Товариства, як передбачено вище; 
10. органiзовує роботу i ефективну взаємодiю структурних пiдроздiлiв Товариства;  
11. видає довiреностi з врахуванням положень Статуту Товариства;  
12. органiзовує ведення бухгалтерського облiку i звiтностi Товариства; 
13. затверджує посадовi iнструкцiї, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для 
виконання всiма працiвниками Товариства, за винятком випадкiв, передбачених Статутом 
Товариства;  
14. здiйснює прийом i звiльнення працiвникiв Товариства, укладає трудовi договори з 
працiвниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення i накладає на них стягнення, за 
винятком випадкiв, передбачених Статутом; 
15. органiзовує та забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та 
Правлiння;  
16. щокварталу представляє Наглядовiй Радi звiт Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства, про виконання вирiшень зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради i Правлiння, 
звiт про виконання бiзнес-плану Товариства; 
17. органiзовує технiчне забезпечення дiяльностi зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Правлiння 
i Ревiзiйної комiсiї Товариства;  
18. забезпечує надання iнформацiї по запитах членiв Наглядової Ради, Правлiння i акцiонерiв 
Товариства; 
19. здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства i забезпечення його 
нормальної роботи, за винятком питань, що вiдносяться до компетенцiї зборiв акцiонерiв, 
Наглядової Ради i Правлiння. 
  Дiї, якi потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Голова 
Правлiння або виконуючий його обов'язки вчиняє лише пiсля одержання такого дозволу в 
порядку, передбаченому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. 
   Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
   Голова Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "ПiвнГЗК" - директор з виробництва; ТОВ "Метiнвест 
Холдинг" - начальник вiддiлу виробництва гiрничорудного девiзiону, начальник управлiння 
виробництва гiрничорудного дивiзiону, начальник управлiння виробництвом структурного 
пiдроздiлу м. Кривий Рiг гiрничорудного дивiзiону; ВАТ "ЦГЗК" - виконавчий директор - 
головний iнженер, генеральний директор. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шевчик Дмитро Володимирович 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1977 

6.1.5. Освіта** 



Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, iнститут мiжнародних 
вiдносин. Спецiальнiсть - мiжнародне право. Квалiфiкацiя - магiстр мiжнародного права. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" - начальник бюро з 
маркетингу, начальник управлiння з матерiально-технiчного забезпечення. 

6.1.8. Опис 

  Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, 
визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими 
внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 
розробляє поточнi фiнансовi звiти; 
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми 
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;  
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;  
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в 
тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй; 
складає рiчний баланс i звiт Товариства; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл 
Товариством акцiй власної емiсiї; випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв; 
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; 
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць 
Товариства; 
органiзовує збут продукцiї; 
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв 
продукцiї Товариства; 
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових 
операцiй; 
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть; 
органiзовує облiк кадрiв; 
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, 
що регламентують їх роботу; 
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 
контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць 
Товариства; 
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших 
господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших 
Товариств; 
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв; 
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi: 
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти 
мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення 
рiшення; 



- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує 
виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких 
вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради); 
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають 
ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 
(п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком 
вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче); 
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по 
виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення; 
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про 
вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення. 
Прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;  
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх 
пiдприємств - юридичних осiб;  
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та 
штатного розкладу Товариства; 
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової 
Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;  
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських 
рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах; 
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "Промислово-виробниче пiдприємство 
"Кривбасвибухпром" - начальник бюро з маркетингу, начальник управлiння з матерiально-
технiчного забезпечення. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Орлова Ганна Валентинiвна 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження**  

1976 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Сибiрська державна академiя шляхiв сполучення, бухгалтерський облiк та аудит, 
економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний спецiалiст. 

6.1.8. Опис 

  Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, 
визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими 
внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 
розробляє поточнi фiнансовi звiти; 
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми 
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;  
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;  
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в 
тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй; 
складає рiчний баланс i звiт Товариства; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл 
Товариством акцiй власної емiсiї; випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв; 
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; 
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць 
Товариства; 
органiзовує збут продукцiї; 
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв 
продукцiї Товариства; 
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових 
операцiй; 
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть; 
органiзовує облiк кадрiв; 
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, 
що регламентують їх роботу; 
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 
контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць 
Товариства; 
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших 
господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших 
Товариств; 
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв; 
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi: 
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти 
мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення 
рiшення; 
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує 
виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких 
вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради); 
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають 
ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в 



iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 
(п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком 
вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче); 
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по 
виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення; 
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про 
вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення. 
Прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;  
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх 
пiдприємств - юридичних осiб;  
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та 
штатного розкладу Товариства; 
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової 
Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;  
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських 
рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах; 
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "Захiдно-Сибiрський металургiйний комбiнат" - начальник 
бюро фiнансового планування та аналiзу, начальник бюро планування та страхування, 
начальник бюро фiнансового аналiзу, начальник вiддiлу з управлiння фiнансами; ТОВ 
"ЄвразХолдинг" - головний спецiалiст. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ромашин Сергiй Миколайович 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта**  

Вища, Свердловського ордену Трудового Червоного Прапору гiрничий iнститут iм. В.В. 
Вахрушева, технологiя та комплексна механiзацiя вiдкритої розробки родовищ корисних 
копалин, гiрничий iнженер 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний спецiалiст. 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, 
визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими 
внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 
Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 
розробляє поточнi фiнансовi звiти; 
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми 
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;  
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;  
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в 
тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй; 
складає рiчний баланс i звiт Товариства; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл 
Товариством акцiй власної емiсiї; випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв; 
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; 
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць 
Товариства; 
органiзовує збут продукцiї; 
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв 
продукцiї Товариства; 
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових 
операцiй; 
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть; 
органiзовує облiк кадрiв; 
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, 
що регламентують їх роботу; 
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 
контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць 
Товариства; 
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших 
господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших 
Товариств; 
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв; 
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi: 
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти 
мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення 
рiшення; 
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує 
виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких 
вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради); 
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають 
ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 
(п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком 
вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче); 



- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по 
виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення; 
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про 
вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення. 
Прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;  
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх 
пiдприємств - юридичних осiб;  
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та 
штатного розкладу Товариства; 
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової 
Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;  
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських 
рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах; 
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "Високогiрський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - 
майстер, начальник дiльницi, головний iнженер, начальник виробничого вiддiлу, начальник 
технiчного вiддiлу; ТОВ "ЄвразХолдинг" - головний спецiалiст. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рибалко Олександр Анатолiйович 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Нацiональний гiрничий унiверситет. Спецiальнiсть - адмiнiстративний менеджмент. 
Квалiфiкацiя - менеджер (управитель) з адмiнiстративної дiяльностi. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  

ВАТ "Суха Балка" - заступник директора з правових питань. 

6.1.8. Опис 

  Повноваження та обов'язки: як Член Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, 
визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Правлiння" та iншими 
внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 



Правлiння Товариства в межах своєї компетенцiї: 
планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень; 
розробляє поточнi фiнансовi звiти; 
дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, розмiру i форми 
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 
надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;  
проводить розробку проспекту емiсiї цiнних паперiв;  
готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту Товариства, в 
тому числi пов'язанi зi змiною розмiру Статутного капiталу; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про випуск облiгацiй; 
складає рiчний баланс i звiт Товариства; 
подає на узгодження Наглядовiй радi рiшення про придбання та подальший розподiл 
Товариством акцiй власної емiсiї; випуск векселiв, iнших боргових iнструментiв; 
органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; 
визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй, представництв та структурних одиниць 
Товариства; 
органiзовує збут продукцiї; 
органiзовує конкурсний вiдбiр постачальникiв товарiв та послуг, а також з споживачiв 
продукцiї Товариства; 
органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових 
операцiй; 
органiзовує зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть; 
органiзовує облiк кадрiв; 
органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; 
органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, 
що регламентують їх роботу; 
готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 
органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства; 
контролює стан примiщень, споруд, обладнання; 
контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; 
органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї; 
делегує частину повноважень керiвникам фiлiй, представництв i структурних одиниць 
Товариства; 
реалiзовує прийнятi Наглядовою радою рiшення про вступ до складу учасникiв iнших 
господарських товариств, придбання або вiдчуження корпоративнi права та акцiй iнших 
Товариств; 
виконує окремi функцiї, покладенi на Правлiння рiшенням Загальних зборiв; 
здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної 
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння"; 
приймає попереднє рiшення про укладання угод вiд iменi Товариства, у тому числi: 
- угоди на суму понад 1,000,000 (один мiльйон) доларiв США (але не бiльше 10,000,000 (десяти 
мiльйонiв) доларiв США), або еквiваленти цих суми в iншiй валютi на момент ухвалення 
рiшення; 
- угоди з майном, що складає основнi засоби Товариства, реалiзацiя якого не порушує 
виробничий i технологiчний цикл (за винятком операцiй, ухвалення рiшення про висновок яких 
вiдноситься до компетенцiї Наглядової Ради); 
- списання з балансу Товариства необоротних активiв (у т.ч. основних засобiв), якi мають 
ринкову вартiсть не бiльше 5,000,000 (п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в 
iншiй валютi) по однiй угодi, або якщо загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 5,000,000 
(п'яти мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi) в рiк (за винятком 
вiдповiдних операцiй, вiднесених до компетенцiї Голови Правлiння нижче); 
- прийняття рiшень про отримання (за плату) або надання вiдстрочень або розстрочок по 
виконання зобов'язань на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США, або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення; 
- прийняття рiшень про визнання претензiй та заявлених у судi вимог до Товариства та про 



вiдмову вiд позовiв на суму вiд 500,000 (п'ятисот тисяч) доларiв США до 5,000,000 (п'яти 
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалентна сума в iншiй валютi на дату ухвалення такого 
рiшення. 
Прийняття рiшення вiдносно призначення керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;  
затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства; 
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду кандидатур керiвникiв створених дочiрнiх 
пiдприємств - юридичних осiб;  
пiдготовка i надання пропозицiй в Наглядову Раду проекту органiзацiйної структури та 
штатного розкладу Товариства; 
пiдготовка iнформацiї, матерiалiв та пропозицiй з питань, що виносяться на розгляд Наглядової 
Ради i Загальних зборiв акцiонерiв;  
прийняття рiшень про вiдкриття i закриття розрахункових, депозитних та iнших банкiвських 
рахункiв Товариства в банках та iнших кредитних установах; 
прийняття рiшень з iнших питань, не вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради Товариства. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Член Правлiння перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "Днiпрометиз" - начальник юридичного вiддiлу; ТОВ 
"Торговий Дiм "ЄвразРесурс" Україна" - заступник директора з правових питань; ВАТ "Суха 
Балка" - заступник директора з правових питань. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бонтуш Марина Євгенiївна 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження**  

1962 

6.1.5. Освіта**  

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка. Спецiальнiсть - 
бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi. Квалiфiкацiя - економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" - головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки:  
- Органiзовує облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, що 
надходять, своєчасно вiдображає на рахунках бухгалтерського облiку операцiї, пов'язанi з їх 
рухом, облiком витрат виробництва та обiгом, виконує кошториси витрат, реалiзацiї продукцiї, 
виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також 
фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контролює законнiсть, своєчаснiсть та 
правильнiсть їх оформлення. 
- Забезпечує складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, 



робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi з працiвниками товариства; правильнiсть 
нарахування платежiв в державний бюджет, внесків на державне соцiальне страхування, коштів 
на фiнансування капiтальних вкладень, вiдображення в облiку оформлених банком кредитiв. 
- Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських 
документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду заробiтної плати, 
проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних 
засобiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних 
ревiзiй в структурних пiдроздiлах Товариства. 
- Органiзовує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi даних первинних 
документiв та бухгалтерських записiв, надання їх в установленному порядку у вiдповiднi 
органи. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Головний бухгалтер перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  На будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає нiяких посад. 
  Попереднi посади, якi займав: ВАТ "ЦГЗК" - начальник бюро з облiку матерiалiв, заступник 
головного бухгалтера, перший заступник головного бухгалтера; ВАТ "ПiвнГЗК" - перший 
заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лагутин Костянтин Iванович 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Вiйськовий Червонознаменний iнститут Мiнiстерства оборони, Fugua School of Businnes, 
Унiверситет Duke. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Белон" - перший заступник генерального директора. 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради: 
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж 
проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу Товариства. 
Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням 
"Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами 
акцiонерiв Товариства строком на 1(один) рiк. 
Голова Наглядової ради: 
- керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; 
- скликає засiдання Наглядової ради; 



- головує на засiданнях Наглядової ради; 
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; 
- органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; 
- пiдписує трудовi договори (контракти) з Головою та iншими членами Правлiння; 
- представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю 
Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; 
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України,  Статутi Товариства, Положеннi 
"Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства, якi необхiднi для 
органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. 
Засiдання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою iнiцiативою, на вимогу будь-
якого члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревiзiйної комiсiї або Голови Правлiння. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Голова Наглядової ради не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  Обiймає посади на iнших пiдприємствах: Вiце-президент-Керiвник Дивiзiону Руда ТОВ 
"ЄвразХолдинг".  
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Палiй Євгенiя Анатолiївна 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  

ТОВ "ЮККО" - юрисконсульт. 

6.1.8. Опис 

   Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради: 
Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж 
проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу Товариства. 
Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням 
"Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. 
Повноваження членiв Наглядової ради дiють i зберiгаються до моменту їх припинення 
(вiдкликання) чи переобрання за рiшенням Загальних зборiв. Повноваження члену Наглядової 
ради припиняються достроково у випадках: 
(1) прийняття загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення; 
(2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень; 
(3) у випадку лiквiдацiї члена Наглядової ради - юридичної особи. 
При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члена Наглядової ради увесь склад 
Наглядової ради вважається припинившим свої повноваження достроково та Загальнi збори 



акцiонерiв переобирають увесь склад Наглядової ради. 
Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: 
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будьякi документи та 
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 
- вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних 
зборiв Товариства та документи, що до них додаються; 
- викликати членiв виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi; 
- вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- кожний член Наглядової ради має право приймати участь у засiданнях виконавчого органу 
Товариства з правом дорадчого голосу; 
- за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за 
рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та 
аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; 
- приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi 
давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами 
та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання 
угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи 
можуть завдати шкоди Товариству; 
- здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, 
Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв 
Товариства. 
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та 
розумно. 
Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку iнформацiю, документи та 
пояснення посадових осiб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правлiння 
Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Iнформацiя, документи та 
пояснення посадових осiб Товариства повиннi надаватися протягом 2-х робочих днiв пiсля 
отримання такої вимоги.  
Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на 
територiї Товариства. 
  Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась. 
  Член Наглядової ради не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "ЮКК "Апрiорi" - директор.  
  Попереднi посади, якi займав: ТОВ "ЮККО" - юрисконсульт 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Овчинiкова Тетяна Василiвна 

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

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1952 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут, факультет автоматики та приборобудування. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Економiко-правова фiрма "Фiнаудит" - керiвник групи, бухгалтер-експерт. 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: 
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту i внутрiшнiх 
нормативних актiв Товариства. 
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною 
комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу 
акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. 
Для здiйснення перевiрки ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про 
залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та 
спецiалiстiв. 
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на 
затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi 
затверджувати баланс Товариства. 
На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi 
пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй та представництв. 
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або 
Наглядовiй радi Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi 
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених 
посадовими особами. 
Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними 
зборами акцiонерiв з числа її членiв строком на один (1) рiк. 
Голова Ревiзiйної комiсiї: 
- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; 
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; 
- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) 
Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; 
- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї 
Ревiзiйної комiсiї; 
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, 
з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; 
- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi 
для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. 
   Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.  
   Голова Ревiзiйної комiсiї не перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
  Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ТОВ "Аудиторська фiрма "Форум"- керiвник групи 
бухгалтерiв-експертiв. Мiсцезнаходження: 53020, Днiпропетровська область, Криворiзький 
район, с. Лозуватка, вул. Ленiна, 9. 
  Попереднi посади, якi займав: Проектний iнститут "Металургавтоматика" – iнженер; ТОВ 
"Економiко-правова фiрма "Фiнаудит", керiвник групи, бухгалтер-експерт. 
  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав)* або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейо-
вані іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова Правлiння 
Короленко Михайло 

Костянтинович 
д/н д/н д/н 

 
5658 0.00026394000 5658 0 0 0 

Член Правлiння. Заступник 
Голови Правлiння з 
комерцiйних питань 

Шевчик Дмитро 
Володимирович 

д/н д/н д/н 
 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Правлiння. Заступник 
Голови Правлiння з 

фiнансiв 

Орлова Ганна 
Валентинiвна 

д/н д/н д/н 
 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Правлiння. Заступник 
Голови Правлiння з 
виробництва та 

iнвестицiйної дiяльностi 

Ромашин Сергiй 
Миколайович 

д/н д/н д/н 
 

0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Правлiння. Заступник 
Голови Правлiння з 
правових питань 

Рибалко Олександр 
Анатолiйович 

д/н д/н д/н 
 

150 0.00000699700 150 0 0 0 

Голова Наглядової ради 
Лагутин Костянтин 

Iванович 
д/н д/н д/н 

 
150 0.00000699700 150 0 0 0 

Член Наглядової ради 
Палiй Євгенiя 
Анатолiївна 

д/н д/н д/н 
 

150 0.00000699700 150 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї 
Овчинiкова Тетяна 

Василiвна 
д/н д/н д/н 

 
150 0.00000699700 150 0 0 0 

Головний бухгалтер 
Бонтуш Марина 

Євгенiївна 
д/н д/н д/н 

 
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 6258 0.00029192800 6258 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Дата 

внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані на 

пред'явника 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"Металотехнiка" 

32640684 

50011 Україна 
Дніпропетровська 
д/н м. Кривий Рiг 
вул. Свiтлогiрська, 

74 

 
552708828 25.78342800000 552708828 0 0 0 

МIНТ ДАТА 
ХОЛДIНГЗ 
ЛIМIТЕД 

127599 

2408 Кiпр немає 
NICOSIA TEMPON, 
42, ZENIOS 24, 1 ST 

FLOOR, 
FLAT/OFFISE 102, 

EGKOMI 

 
475335436 22.17402100000 475335436 0 0 0 

АКРЕТРЕНД 
ХОЛДIНГЗ 
ЛIМIТЕД 

127605 

1077 Кiпр немає 
Nicosia Arh. 

Makariou III, 82A 
Gavriil. 3rd floor, 
Flat/Offise 301 

 
475335436 22.17402100000 475335436 0 0 0 

СТРЕТТОНВЕЙ 
ТРЕЙДЕРЗ ЕНД 
КОНСАЛТАНТС 

ЛIМIТЕД 

127604 

1077 Кiпр немає 
NICOSIA 

KREONTOS, 3, 
GAVRIELLA 

MANSIONS 17, 3rd 
FLOOR, 

FLAT/OFFISE 301 

 
475335436 22.17402100000 475335436 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав 
паспорт** 

Дата внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані на 

пред'явника 

Усього 1978715136 92.30549100000 1978715136 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РIВНЕНСЬКИЙ 
РЕГIОНАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32005188 

Місцезнаходження 50027, м. Кривий Рiг, вул. Димитрова, буд.51, прим.1,2 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

Серiя АВ №520588 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.04.2010 

Міжміський код та телефон (056)4010423 

Факс (056)4010423 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридично-
консалтингова компанiя "Апрiорi" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33557110 

Місцезнаходження 53800, м. Апостолове, вул. Гагарiна, буд. 59 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

А00 №392229 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Апостолiвська районна державна адмiнiстрацiя Днiпропетровської 
областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.06.2005 

Міжміський код та телефон (056)7442137 

Факс (056)7442137 

Вид діяльності Надання юридичних та консалтингових послуг 

Опис Юридична особа, яка надає правову допомогу емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична колегiя 
"Центр реалiзацiї права" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36521584 

Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Сурiкова, 3-а, поверх 5, оф. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

ААБ №533682 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2011 

Міжміський код та телефон (044)2489821 

Факс (044)2489821, (044)2489822 



Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис Юридична особа, яка надає правову допомогу емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна страхова 
компанiя "Оранта" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00034186 

Місцезнаходження 01032, м.Київ,вул. Жилянська, 75 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ №360293 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.09.2007 

Міжміський код та телефон (056)4405152, (056)4405191 

Факс д/н 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування 

Опис Юридична особа надає страховi послуги емiтенту також за 
лiцензiєю: серiя АГ №569220, виданою Державною комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 11.01.2011р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 
компанiя" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 40 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ №584523 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011 

Міжміський код та телефон (0562)321709 

Факс (0562)321708 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування 

Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30115243 

Місцезнаходження 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд.65 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ №500442 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон (056)7901004, (0562)342057 



Факс (056)7901004, (0562)342057 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування 

Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998 

Місцезнаходження 49005, м. Днiпропетровськ, вул. Сiмферопольська, буд. 21, кiмната 
307 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ №584877 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.08.2011 

Міжміський код та телефон (056)7265551 

Факс (056)7265558 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування 

Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова 
компанiя АСКА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052, м. Донецьк, проспект Iллiча, 100 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АГ №569982 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (056)4047960, (056)4047961, (056)4047962 

Факс (056)4047960, (056)4047961, (056)4047962 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування 

Опис Юридична особа надає страховi послуги емiтенту також за 
лiцензiєю: серiя АВ №584189, виданою Державною комiсiєю з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 19.05.2011р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Артема, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АГ №569236 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011 

Міжміський код та телефон (056)4048157 

Факс (056)4048158 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська 
страхова група" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038, м. Київ, вул. Федорова Iвана, б.32 лiт.А 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ №500320 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон (056)4092229 

Факс (056)4098161 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Юридична особа надає страховi послуги емiтенту також за 
лiцензiями: серiя АВ №500326, серiя АВ №500329, виданими 
Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України 13.01.2010р. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної 
особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Форум" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374 

Місцезнаходження 53020, с. Лозуватка, вул. Ленiна, буд.9 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

0733 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0564)262936 

Факс (0564)262936 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi аудиторських послуг 

Опис Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.09.2002 454/1/02 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0401031002 
Акції Іменні 

прості 
Документарн

а Іменні 
0.250 2143659200 535914800.000 100.000000000000 

Опис З 29.10.2007 року за рiшенням ПФТС акцiї ВАТ "ПiвдГЗК" переведено до списку позалiстингових цiнних паперiв. 

  

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 10000 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

10000 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 4003 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

4003 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 116 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

116 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

   Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" (ВАТ 
"ПiвдГЗК") розташоване в пiвденнiй частинi м. Кривого Рогу Днiпропетровської областi, 
великого промислового центру i залiзничного вузла України з населенням приблизно 667,9 тис. 
чоловiк. Мiсто Кривий Рiг розташоване в 150 км. вiд м. Днiпропетровська, в 450 км. вiд м. 
Києва, пов'язане розвиненою сiткою автомобiльних та залiзничних дорiг зi всiма мiстами 
України, має свiй аеропорт. Промисловiсть мiста - чорна металургiя, гiрничодобувна, 
машинобудiвна.  
    На початку 1953 року, в районi, розташованому на 12 км. пiвденнiше м. Кривого Рогу, 
почалося будiвництво Пiвденного гiрничо-збагачувального комбiнату. Комбiнат був 
запроектований для вiдкритого видобутку бiдних залiзистих роговикiв, їх збагачення та 
подальшiй агломерацiї концентрату. До того часу залiзистi роговики, залежi яких на 
Криворiжжi невичерпнi не розроблялися через малий вмiст залiза (32-40%), а тi що зустрiчалися 
при пiдземних гiрничих роботах роговики направлялися у вiдвали пустих порiд. 
   Дослiди Криворiзького Науково-дослiдницького гiрничорудного iнституту та 
Ленiнградського iнституту Механобр, проведенi в тi роки, показали можливiсть збагачення 
магнетитових залiзистих роговикiв способом магнітної сепарацiї та отримання концентрату з 
вмiстом залiза до 60%. 
   Загальними зусиллями проектних iнститутiв "Южгипроруда" та Механобр, колективiв тресту 
"Криворiжбуд" та Пiвденного гiрничо-збагачувального комбiнату в 1955 роцi на базi 
Скелеватського магнетитового родовища була побудована перша черга комбiнату, та в липнi 
того ж року був отриманий залiзорудний концентрат.      
   Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат - перше пiдприємство в країнах СНД збудоване 
для видобутку та збагачення залiзних магнетитових кварцитiв з одержанням залiзорудного 
концентрату та доменного агломерату.  
   Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат" створене у 
вiдповiдностi з рiшенням Фонду державного майна України вiд 30 листопада 1994 року № 67-
АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Пiвденний гiрничо-збагачувальний 
комбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат". 
    В 2011роцi у ВАТ "ПiвдГЗК" злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не 
вiдбувалося. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та 
інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та 
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним періодом 

1. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбiнат займається 
вiдкритим видобутком залiзної руди, її збагаченням та виготовленням концентрату та 
агломерату. ВАТ "ПiвдГЗК" включає в себе 6 основних та 22 допомiжних структурних 
пiдроздiли на правах цеху та 34 вiддiли та служби апарату управлiння. Основними пiдроздiлами 
є:  
- рудоуправлiння - яке займається вiдкритим видобутком руд (бiднi залiзистi кварцити), 
виробництвом щебеню;  
- управлiння залiзничного транспорту - займається внутрiшнiми кар'єрними перевезеннями до 
дробарок видобутої руди, супутнiх та скельних порiд у вiдвали. Внутрiшнi перевезення в межах 
промислового майданчика товарної продукцiї (концентрат, агломерат) та транспортування її 
вагонами Укрзалiзницi до станцiї "Допомiжна"; 
 - управлiння дробарно-транспортного комплексу - дроблення сирої руди (розмiри куска 
1500мм до розмiру 20мм та нижче), дроблення скельної гiрничої маси (вiд 300мм та нижче), 
конвеєрне господарство з транспортування гiрничої маси; 
 - рудозбагачувальна фабрика №1 - виробництво концентрату iз сирої дробленої руди з 
дробленням її до розмiру 0,074мм для виробництва агломерату та часткової реалiзацiї 
споживачам; 
 - рудозбагачувальна фабрика №2 - виробництво концентрату iз сирої дробленої руди до 



розмiру 0,074мм, в т.ч. з пiдвищеним вмiстом залiза для реалiзацiї споживачам;  
- агломерацiйний цех - виробництво (спiкання) офлюсованого агломерату для реалiзацiї 
металургiйним заводам України.  
Допомiжнi пiдроздiли:  
- цех №3 шламових та породних систем збагачувальних фабрик - перекачування та складування 
хвостiв збагачення; 
 - управлiння з ремонту технологiчного устаткування - ремонт технологiчного обладнання 
структурних пiдроздiлiв комбiнату;  
- управлiння торгiвлi та громадського харчування включає: м'ясопереробний комплекс, 
продовольчi крамницi, їдальнi та буфети комбiнату, виробляє окремi види харчової продукцiї, 
надає послуги щодо торгiвельного обслуговування та громадського харчування працiвникiв;  
- управлiння з будiвництва гiдротехнiчних споруд - будiвництво нового хвостосховища та 
нарощування дамб дiючих хвостосховищ; 
 - цех мереж та пiдстанцiй - транспортування та розподiл серед структурних пiдроздiлiв 
електроенергiї;  
- теплосиловий цех - постачання води та пару по комбiнату та на житловий масив "ПiвдГЗК", 
постачання технiчної та питної води структурним пiдроздiлам комбiнату, опалення виробничих 
та адмiнiстративних примiщень пiдприємства та житлового масиву;  
- автотранспортний цех - транспортне обслуговування структурних пiдроздiлiв та працiвникiв 
комбiнату;  
- ремонтно-будiвельний цех - ремонтнi та будiвельнi роботи в структурних пiдроздiлах 
комбiнату; 
 - управлiння технiчного контролю у складi центральної аналiтичної лабораторiї, вiддiлу 
технiчного контролю та рудо-випробувальної лабораторiї - виконують контроль якостi 
сировини, промiжних продуктiв та готової продукцiї на всiх етапах виробництва;  
- управлiння iнформацiйних технологiй та зв’язку в складi вiддiлу автоматизованих систем 
керування та цеху технологiчної диспетчеризацiї - розробка, впровадження та супровiд 
програмного забезпечення, технiчне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальних 
машин та мереж, експлуатацiя комп’ютерних систем, експлуатацiя прикладних i системних 
задач, забезпечення телефонним та радiозв'язком, промисловим телебаченням структурних 
пiдроздiлiв комбiнату, обслуговування абонентiв корпоративної АТС, органiзацiя забезпечення 
корпоративним мобiльним зв’язком;  
- центральна лабораторiя контрольно-вимiрювальних приладiв та метрологiї - установка та 
ремонт контрольно-вимiрювальних приладiв та приладiв автоматики, контроль їх 
стандартизацiї та органiзацiя їх повiрки;  
- цех пiдготовки виробництва та складського господарства - приймання, зберiгання та розподiл 
помiж структурними пiдроздiлами обладнання, запасних частин та матерiалiв, промiжне 
складування та пiдготовка металобрухту перед його вiдправкою споживачам;  
- цех товарiв народного споживання - виготовлення товарiв народного споживання;  
- цех благоустрою - упорядкування територiї комбiнату та санiтарної зони навколо нього з 
висадкою зелених насаджень, тепличне господарство, облiк працiвникiв, що потребують 
покращення житлових умов;  
- управлiння безпеки - забезпечення збереження майна комбiнату, органiзацiя та забезпечення 
дотримання перепускного режиму;  
- спецiалiзована об'єктова аварiйна служба - контроль використання газонебезпечний дiльниць 
структурних пiдроздiлiв комбiнату;  
- вiдомча пожежна частина №32 - органiзацiя та реалiзацiя протипожежних заходiв, гасiння 
пожеж закрiплених територiй; 
 - медико-санiтарна частина - полiклiнiчне обслуговування робiтникiв комбiнату;  
- цех палацу культури та творчостi - проведення культурно - масових заходiв з робiтниками 
комбiнату та членами їх сiмей;  
- фiзкультурно-оздоровчий комплекс - органiзацiя та проведення спортивно-масових та 
оздоровчих заходiв серед працiвникiв комбiнату та членiв їх сiмей;  
- санаторiй-профiлакторiй - санаторне оздоровлення робiтникiв комбiнату, вiдокремлений 
пiдроздiл ВАТ "ПiвдГЗК" без права юридичної особи;  
- база вiдпочинку "Чайка" с. Красне Скадовського району Херсонської областi - курортне 



оздоровлення працiвникiв пiдприємства та членiв їх сiмей в лiтнiй перiод.  
2. В 2011 роцi вiдбулися суттєвi змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства:  
2.1. Господарський вiддiл реорганiзовано у вiддiл з соцiальних питань та канцелярiю.  
3. В 2012 роцi планується передати на аутсорсинг наступнi структурнi пiдроздiли:  
3.1. Цех благоустрою;  
3.2. Управлiння торгiвлi та громадського харчування;  
3.3. Управлiння з ремонту технологiчного устаткування;  
3.4. Управлiння з будiвництва гiдротехнiчних споруд. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Система бухгалтерського облiку та встановлена облiкова полiтика, в цiлому, вiдповiдає 
вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-
XIV вiд 16.07.1999 року та Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. 
Згiдно облiкової полiтики активи визначаються в облiку, якщо iснувала ймовiрнiсть 
надходження майбутнiх економiчних вигод. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв 
та нематерiальних активiв обрано вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7. При передачi в 
експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв нараховувався 100% знос з 
вiднесенням на витрати виробничої дiяльностi. Оцiнка вартостi запасiв сировини i матерiалiв 
для виробництва готової продукцiї проводилась за методом середньозваженої собiвартостi, 
iнших матерiалiв - за первинною вартiстю, оцiнка вартостi запасiв куплених товарiв для 
роздрiбної торгiвлi проводилась за цiнами продажу, при реалiзацiї ТМЦ на сторону - за 
договiрними цiнами. 

Текст аудиторського висновку 
   Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «ФОРУМ», що здійснює професійну діяльність на підставі свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №0733 
(Рішення АПУ №98 від 26.01.2001р.), провели аудиторську перевірку фінансових звітів 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі - Товариство), (код за ЄДРПОУ: 00191000; 
місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг; дата державної реєстрації 
29.12.1994р.), які додаються до аудиторського висновку, що включають Баланс станом на 
31.12.2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 
2011 рік, Звіт про власний капітал за 2011 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2011 
рік. 

Відповідальність управлінського персоналу 
        Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 
цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 
які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування 
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора  
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності 
до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень. 

 
Концептуально основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні 



положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 
Товариства. 

Ми провели перевірку відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та 
відповідно вимогам Міжнародних стандартів аудиту. Метою перевірки було зібрання доказів 
для висловлення професійного погляду на достатню кількість свідчень про наявність і 
одночасну відсутність розбіжностей між звітними даними і вимогами чинного законодавства, 
регулюючого порядок її складання та розкриття. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів  у фінансових звітах. Відбір залежить від судження аудитора. До 
таких процедур входить і оцінка суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства 
або помилок. 

 Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 

 
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Не розкрита інформація щодо пов’язаних осіб відповідно до П(С)БО 23 «Розкриття 

інформації щодо пов’язаних осіб». 
 
Умовно-позитивна думка: 
 
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними у разі 

здійснення виправлень відхилень, про які йдеться в параграфі «Підстави для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти справедливо та достовірно 
відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р., його фінансові 
результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних 
стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства. 

 
Думка щодо іншої допоміжної інформації відповідно до вимог при розкритті 

інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 
року № 1360 

В результаті аудиторської перевірки встановлено наступне. 
Основним видом економічної діяльності Товариства є добування залізних руд.  

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.  

Середня кількість працівників протягом 2011 року становила 7902 працівника. 

ВАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» веде бухгалтерський 
облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХIV від 16.07.1999р., затвердженими в Україні 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Фінансову звітність за 2011 рік не затверджено Загальними зборами акціонерів, оскільки 
Загальні збори акціонерів на дату надання висновку не відбувались.  

Надана фінансова звітність складена на 31.12.2011р., валютою звітності є українська 
гривня, одиниця виміру – одна тисяча гривень. Фінансова звітність містить відповідну  
інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року.  



Згідно наказу про облікову політику, бухгалтерський облік Товариства веде бухгалтерська 
служба на чолі з головним бухгалтером, використовуючи при цьому комп’ютерну програму 
«FoxPro 2.6». Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими слід керуватися при 
вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій.  

Облікова політика підприємства затверджена Наказом №4 від 04.01.2011р.  

При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується наступних принципів: 

− до основних засобів відносити активи, очікуваний строк корисного використання яких 
більше одного року, вартісна оцінка яких дорівнює або перевищує 1000 грн. без ПДВ; 

− до малоцінних необоротних активів відносити матеріальні цінності, строк очікуваного 
корисного використання яких більше одного року, а первинна вартість менше 1000 грн. без 
ПДВ; 

− оцінку основних засобів здійснювати за справедливою вартістю з використанням 
моделі переоцінки; 

− застосовувати прямолінійний метод амортизації основних засобів; 
− амортизацію (знос) малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів 

нараховувати в розмірі 100% від їх вартості в першому місяці використання; 
− оцінку вибуття запасів проводити за методами:  

- середньозваженої вартості – сировини для виробництва продукції, 
напівфабрикатів, готової продукції; 

  - ідентифікованої вартості – інших товарно-матеріальних цінностей; 
− облік знецінення запасів відбувається шляхом нарахування резерву на знецінення 

регулярно; в кожному звітному періоді знецінення проводиться за кожним номенклатурним 
номером; 

− розрахунок резерву сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю проводиться у 
відношенні сумнівної заборгованості. Порядок створення та списання резерву знецінення 
фінансових активів встановлюється окремими організаційно-розпорядчими документами 
підприємства; 

− станом на кожну звітну дату створюються наступні види резервів під забезпечення 
наступних витрат: 
  - забезпечення витрат відпусток; 

- резерв під забезпечення виплат пенсій на пільгових умовах, вихідної допомоги 
та інших витрат, передбачених колективними договором підприємства; 
- забезпечення виплат за вислугою років.  

На протязі звітного періоду облікова політика підприємства не змінювалась, консолідація 
фінансових звітів не проводилась.  

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2011 р., що 
наведена в інформації емітента відповідає положенням ст. 155 Цивільного кодексу України  від 
16.01.2003р. № 435-IV. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 
звітністю.  

Ми підтверджуємо, що значні правочини, перелік яких надано емітентом, укладені 
емітентом у відповідності з вимогами законодавства, нормами статуту та прийнятими 
рішеннями відповідних органів управління емітента.  

Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління, що наведена в 
інформації емітента, є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління.  

Внутрішній контроль за діяльністю Товариства здійснює наглядова рада, управління 
безпеки, управлінський персонал та спеціалісти в межах своїх повноважень. Стан внутрішнього 



контролю задовільний.  

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури 
по оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числі внаслідок шахрайства.            

На підставі проведеного фінансового аналізу емітента зроблено висновки : 

Підприємство має високий ступінь ліквідності, величина чистого оборотного капіталу 
дозволяє сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. Значення 
показників фінансової стійкості свідчить про високий рівень фінансової незалежності. 
Діяльність підприємства у 2011р. була ефективною, отримано прибуток у сумі 4859796 тис. грн.  
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Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 
на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 
постачання 

    Основними видами продукцiї, що виробляє ВАТ "ПiвдГЗК" є концентрат та агломерат. 
     Якiснi показники концентрату вiдповiдають Технiчним Умовам "Концентрат залiзорудний 
ВАТ "ПiвдГЗК" ( ТУ У 13.1-00191000-001:2009). Якiснi показники агломерату вiдповiдають 
Технiчним Умовам "Агломерат залiзорудний ВАТ "ПiвдГЗК" (ТУ У 13.1-00191000-002:2009).  
     Виробництво основних видiв продукцiї в 2011роцi (тис. т.):  
Агломерат 1800,9 
Концентрат 10 144 
     Технологiчний цикл по видобутку, переробцi i збагаченню руди, а також технологiя 
агломерацiйного виробництва на комбiнатi в 2011 роцi не змiнювались. 



     Вироблена залiзорудна продукцiя вiдповiдає вимогам "ДСТУ: 3704-2005 "Продукцiя 
залiзорудна. Загальнi технiчнi умови". 
    В 2011 роцi новi види продукцiї на ВАТ "ПiвдГЗК" не освоювалися.  
     Готова продукцiя ВАТ "ПiвдГЗК" має попит, як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому 
ринках. 
Основними споживачами ВАТ "ПiвдГЗК" у 2011 роцi є:  
На внутрiшньому ринку:  
Агломерат: ПАТ "Євраз - ДМЗ iм. Петровського", ПАТ "Єнакiєвський МЗ". 
Концентрат: ПАТ "Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського", ПрАТ 
"Донецьксталь" - металургiйний завод".  
На зовнiшньому ринку:  
Агломерат: Арселор Мiттал Острава С.А. (Чехiя), "Арселор Мiттал Соурсинг SCA" (Польща).  
Концентрат : U.S. Steel Kosice (Словаччина), Тринецькi Залезарнi (Чехiя), U.S. Steel Serbia 
(Сербiя), "Арселор Мiттал Соурсинг SCA" (Польща), "Metinvest International S.A." (Китай).  
   При реалiзацiї основної продукцiї пiдприємство використовує прямi та комбiнованi канали 
збуту. На внутрiшньому ринку використовуються комбiнованi канали - ПАТ 
"Днiпродзержинський металургiйний комбiнат iм. Дзержинського", та прямi канали ПАТ 
"Євраз - ДМЗ iм.Петровського", ПАТ "Єнакiєвський МЗ". На зовнiшньому ринку 
використовується керiвна компанiя, котра працює iз споживачами залiзорудної сировини 
даного регiону.     
    Ринок залiзорудної сировини характеризується високою конкуренцiєю i має яскраво 
виражену сегментацiю. Основнi споживачi подiленi мiж учасниками ринку. На збут 
залiзорудної сировини також впливає сезонний фактор.  
    Взимку, реалiзацiя зменшується за рахунок падiння температури, що приводить до:  
- поганого забезпечення рухомого потягу власностi ГП "УТЛЦ", та iнших комерцiйних 
власникiв;  
- припинення роботи деяких портiв (наприклад порту Iзмаїл);  
- затримання вивантаження в працюючих портах (за рахунок змерзання залiзорудної сировини).  
В комплексi цi фактори значно впливають на стабiльний збут залiзорудної сировини.  
    Основними ризиками пiдприємства є втрата ринкiв збуту, зростання цiн на енергоносiї, 
транспортнi тарифи, транспортно-експедицiйне обслуговування, введення 
зовнiшньоторгiвельних санкцiй i квот у вiдношеннi пiдприємств гiрничо-металургiйного 
комплексу України.  
   Способами зменшення ризикiв втрат ринкiв збуту є: 
- виробництво конкурентноздатної продукцiї;  
- покращення якостi продукцiї;  
- постачання продукцiї вiдповiдно до укладених контрактiв та узгоджених графiкiв.  
   Заходами, направленими на зменшення ризикiв є страхування ризикiв. Конкурентними 
пiдприємствами для ВАТ "ПiвдГЗК" є ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", 
ПАТ "Пiвнiчний гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Iнгулецький гірничо-збагачувальний 
комбінат", а також Бразильськi гiрничо-руднi пiдприємства.  
   Для пiдвищення рiвня виробництва i якостi товарної продукцiї, що забезпечує її 
конкурентоспроможнiсть на ринку збуту, розроблена довгострокова програма розвитку 
пiдприємства до 2020 року. Основнi обсяги капiтальних вкладень спрямованi на розвиток 
кар'єру, реконструкцiю та модернiзацiю дробильно-збагачувального комплексу, розширення та 
реконструкцiю хвостового господарства i систем оборотного водопостачання.  
   Згiдно технiчного завдання iнститутом ТОВ "Южгiпроруда" розроблений проект 
"Реконструкцiя кар'єру у зв'язку з поглибленням з метою пiдтримки потужностi комбiнату. II 
черга (до 2020 р.)". В даному проектi вiдображені основнi напрямки розвитку ведення гiрничих 
робiт, що дозволить вийти комбiнату на продуктивнiсть по видобутку сирої руди до 30 млн. т. 
на рiк.  
У 2011 роцi вдалося зберегти позитивну тенденцiю щодо стабiлiзацiї виробництва гiрничо-
металургiйного комплексу.  
  У 2011 роцi обсяг поставок залiзорудної продукцiї пiдприємствами, які є членами  Асоцiацiї 
"Укррудпром", склав 63,3 млн.т. В порiвняннi з 2010 роком обсяг поставок залiзорудної 
сировини збiльшився на 3,1 млн.т.  



  За звiтний перiод гiрничо-збагачувальними комбiнатами поставки залiзорудної сировини на 
внутрiшнiй ринок склали 33,8 млн.т., в порiвняннi з минулим перiодом збiльшилися на 2,5 млн. 
т. Обсяг поставок залiзорудної сировини на експорт склав 29,5 млн.т., в порiвняннi з 2010 роком 
збiльшився на 0,6 млн.т. (+2%). Питома вага його в структурi поставок склала 46,6%.  
   В 2011 роцi зменшився iмпорт продукцiї росiйських виробникiв на український ринок проти 
2010 року на 30%. За 2011 рiк iмпорт залiзорудної сировини склав 1579 тис.т., при цьому у 2010 
роцi iмпорт складав 2242 тис.т.  
   Одним з ключових напрямкiв iнвестицiйної програми ВАТ "ПiвдГЗК" у 2011 роцi було 
вiдновлення виробничих потужностей з метою подальшого розвитку комбiнату та нарощування 
нових обсягiв виробництва. Так, протягом року було вiдновлено секцiю №4 Рудозбагачувальної 
фабрики №2, яка з липня 2009 року була зупинена через обвалення конструкцiй прольоту 
сепарацiї, та розпочато капiтальний ремонт секцiї №1 Рудозбагачувальної фабрики №2.  
  З червня 2011 року вiдновленi роботи з будiвництва циклiчно-поточної технологiї доставки 
руди з кар'єру на позначцi -210м. Будiвництво ЦПТ на гор. -210м було розпочато в 2003 роцi i 
припинено у березнi 2009 року через вiдсутнiсть фiнансування. На сьогоднiшнiй день гiрничо-
прохiдницькi роботи по об'єкту виконанi на 85%, гiрничо-капiтальнi роботи - на 60-70%, 
загально-будiвельнi роботи надземних будiвель i споруд - на 45-50%, поставлено на склад 
близько 60% обладнання. Введення 1-ї черги ЦПТ в експлуатацiю заплановано на кiнець 2013 
року, що дозволить у найближчi 15 рокiв знизити вантажообiг залiзничного транспорту в 1,7 
рази, знизити собiвартiсть видобутку руди, а також пiдготувати кар'єр для подальшого розвитку 
з можливiстю нарощування обсягiв з видобутку руди до 30 млн.т. на рiк при сприятливiй 
кон'юктурi ринку. 
    Постачання товаро-матерiальних цiнностей на пiдприємство у 2011 роцi проводилося на 
пiдставi поданих замовлень цехiв, згiдно потреб виробництва. 
   Постачальниками в 2011роцi було поставлено:  
- куль помольних на суму 321 859, 79 тис. грн. з ПДВ, а саме:  
- дiаметром 120 мм - 191 665,34 тис. грн. з ПДВ;  
- дiаметром 40 мм - 130 194,45 тис. грн. з ПДВ;  
- агломерацiйної руди на суму 262 049,18 тис. грн. з ПДВ та з залiзничним тарифом;  
- вапняку на суму 63 510,37 тис. грн. з ПДВ та з залiзничним тарифом;  
- коксового дрiб'язку на суму 123 335,16 тис. грн. з ПДВ та з залiзничним тарифом; 
 - вугiлля:  
- вугiлля АШ на суму 29 729,67 тис. грн. з ПДВ;  
- вугiлля АМ i АКО на суму 707,67 тис. грн. з ПДВ.  

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Рух основних фондiв по первiснiй вартостi за останнi п'ять рокiв (тис.грн.) 
 
 

Наявнiсть на 
початок року 

Надiйшло за 
звiтний перiод 

Вибуло за 
звiтний перiод 

Наявнiсть на 
кiнець року 

2007 рiк 
Всього 
основних 
фондiв 
Знос 
2008 рiк 
Всього 
основних 
фондiв 
Знос 
2009 рiк 
Всього 
основних 
фондiв 
Знос 
2010 рiк 
Всього 
основних 

 
 
 

1993545 
1080559 

 
 
 

2028567 
1172967 

 
 
 

2180142 
1224937 

 
 
 

 
 
 

46935 
99534 

 
 
 

191595 
91389 

 
 
 

96105 
102519 

 
 
 

 
 
 

12415 
7463 

 
 
 

41139 
40183 

 
 
 

17115 
17111 

 
 
 

 
 
 

2028065 
1172630 

 
 
 

2179023 
1224169 

 
 
 

2259132 
1310345 

 
 
 



фондiв 
Знос 
2011 рiк 
Всього 
основних 
фондiв 
Знос 

2259132 
1310345 

 
 
 

5337052 
918108 

56402 
95199 

 
 
 

386330 
802774 

12544 
9630 

 
 
 

10125 
9289 

2302990 
1395914 

 
 
 

5713257 
1711593 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація 
щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 
характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис 
методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 

Орендованих основних засобiв ВАТ "ПiвдГЗК" не використовує.  
Використання основних засобiв у 2011 роцi  

Товарна продукцiя в 
дiючих цiнах, тис.грн. 

10719463,00 
 

Середньорiчнi 
основнi фонди, тис.грн. 

5489550,00 
 

Фондовiддача 
 

1,95 
 

 

 Введення в дiю основних фондiв та капiтальнi вкладення: 
 Капiтальнi вкладення, в тис.грн.  

 
 
 
1. Введення основних фондiв 
2. Всього капiтальних вкладень 
В тому числi: 
- Будiвельно - монтажнi роботи 
- Обладнання 
- Проектно-пошуковi роботи 
Довгостроковi бiологiчнi активи 
- Нематерiальнi активи 
- Необоротнi матерiальнi активи 

2011рiк 
 
 

385812 
494455 

 
308836 
180180 
4125 
32 
150 
1132 

в т.ч. виробничого 
призначення 

 
378165 
486756 

 
307815 
173554 
4125 
32 
150 
1132 

 

    Введення основних фондiв за об'єктами капiтального будiвництва за 2011 рiк складає 20958 
тис.грн. Об'єкти капiтального будiвництва введенi в експлуатацiю у 2011 роцi:  
1.Будiвля боксiв РБЦ,  
2.Огорожувальна дамба з кварциту з вiдмiтки +142,5м хвостосховища "Войково",  
3.Зарегулювання каналу КМК р. Інгулець, 
4.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №22,  
5.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №37, 
6.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №36,  
7.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №31,  
8.Залiзнична колiя на гор. -180м захiдного борту кар'єру,  
9.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №15,  
10.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +15м схiдного борту кар'єру,  
11.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +15м пiвнiчного борту кар'єру,  
12.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту -15м пiвнiчного борту кар'єру,  
13.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +30м схiдного борту кар'єру,  
14.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +32м пiвнiчного борту кар'єру,  
15.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +50м захiдного борту кар'єру,  
16.Лiнiя зовнiшнього освiтлення горизонту +50м схiдного борту кар'єру,  
17.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +15м схiдного борту кар'єру,  
18.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +15м пiвнiчного борту кар'єру,  
19.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту -15м пiвнiчного борту кар'єру,  



20.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +30м схiдного борту кар'єру,  
21.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +32м пiвнiчного борту кар'єру,  
22.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +50м захiдного борту кар'єру,  
23.Високовольтна ячейка ППКЗ-10 горизонту +50м схiдного борту кар'єру,  
24.Залiзнична колiя тупика ЕКГ №30 горизонту +15м,  
25.Повiтряна лiнiя 6кв Пiвнiчна 1,  
26.Повiтряна лiнiя 6кв Пiвнiчна 2,  
27.Повiтряна лiнiя 6кв Пiвнiчна 3,  
28.Повiтряна лiнiя 6кв Пiвнiчна 4.  
  На 01.01.2012 року виробничi потужностi комбiнату становлять:  
- по видобутку сирої руди 22300 тис.т.;  
- по виробництву концентрату 10233 тис. т.;  
- по виробництву агломерату 3012 тис. т. 
   Iнформацiя щодо планiв ВАТ "ПiвдГЗК" з капiтального будiвництва, розширення або 
удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв на 2012 рiк. 
 

                                                 (млн.грн. без ПДВ)                        Основнi причини  
Всього: 
в тому числi: 
IНВЕСТИЦIЙНI ПРОЕКТИ 
- Будiвництво ЦПТ -210м. 
 
 
 
- Перехiд на 1-й 
клас енергопостачання 
 
- Вiдвiд землi під 
будiвництво нового 
хвостосховища 
 
 
                
ПРОГРАМА ПIДТРИМКИ 
Реновацiя обладнання 
 
Придбання нового  
обладнання для  
капiтального ремонту 
секцiї №1 РЗФ №2 
Великi проекти, 
в тому числi: 
- Реконструкцiя кар'єру 
 у зв'язку з його 
 поглибленям 
 
- Демонтаж 
агломерацiйної фабрики 
№2 
 - Вiдновлення каскаду 
   дробарної фабрики 
-Розширення хвостового 
 господарства 
 
-Капiтальне будiвництво 
та модернізація мереж  і 
 пiдстанцiй 

703,7 
 

103,1 
61,0 

 
 
 

12,1 
 
 
 

30,0 
 
 
 

 
313,5 
120,0 

 
 
 
 

42,7 
101,5 

 
 
 

18,9 
 
 

17,3 
 

1,1 
 

35,6 
 
 
 

12,9 
 

 
 
 
Пiдтримка виробничих потужностей з       
перспективою подальшого розвитку.    
Зниження собiвартостi  
транспортування гiрничої маси.  
Зниження витрат за спожиту    
електроенергію. 
 
Підтримка виробничих  
потужностей з перспективою                    
подальшого розвитку.  Забезпечення 
вiльними ємностями 
для складування хвостiв збагачення.  
 
 
Замiна морально та фiзично  
застарiлого обладнання та 
придбання нового.  
 
 
 
 
 
Підтримка виробничих потужностей 
з перспективою подальшого 
розвитку. 
 
Рішення Наглядової ради. 
 
 
Пiдтримка виробничих потужностей 
з перспективою подальшого розвитку.  
Пiдтримка виробничих  
потужностей з перспективою  
подальшого розвитку.  
Пiдтримка виробничих потужностей, 
пiдвищення надiйностi підстанцій  
та електроустаткування.                                                  



-Модернiзацiя системи 
теплозбереження та 
газопостачання                      
 
 
- Модернiзацiя 
САУ ПОТОК 
 
 
 
Інше 
КАПIТАЛЬНI РЕМОНТИ 
Основне обладнання, 
в тому числi:  
- Бурiння 
- Екскавацiя 
- Бульдозерна технiка 
- Технологiчний 
 автотранспорт 
- Залiзничний транспорт 
- Дроблення 
- Збагачення 
- Агломерацiя 
Інше 
Великi проекти, 
в тому числi: 
- Капiтальний ремонт 
залiзничних колiй та            
стрiлочних переводiв  
кар'єру 
 - Капiтальний ремонт 
залiзничних колій та 
стрiлочних переводів 
 УЗТ 
 
-Капiтальний ремонт 
конструкцiй збагачу 
вальних фабрик 
 
 
-Капiтальний ремонт 
пульповодiв 
 - Капiтальний ремонт 
будiвельних конструкцiй 
галерей УДТК 
 
 
-Капiтальний ремонт 
секцiї №1 РЗФ-2 
 

 
14,6 

 
 
 

1,1 
 
 
 
 

49,3 
287,0 
140,7 

 
1,1 
22,7 
0,0 

 
6,6 
48,2 
15,7 
9,4 
27,0 
44,2 
102,1 

 
2,0 

 
 
 

44,7 
 
 
 
 

8,5 
 
 
 
 

20,0 
 

2,2 
 
 
 
 

24,7 
 

 

Виконання програми енергозбереження 
шляхом зниження витрат газу.  Перехiд на 
використання природного газу в 
агловиробництвi замiсть  
коксодоменного газу.  
Забезпечення безаварійного 
автоматичного управлiння  
технологiчним процесом дроблення i       
транспортування скельної вскришi.                                                             
 
 
 
Пiдтримка обладнання в належному              
станi необхiдного для виконання      
виробничої програми.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пiдтримка колiй в належному станi. 
 
 
 
Реконструкцiя залiзничних колiй 
вiдповiдно до проекту 
"Реконструкцiя кар'єру в зв'язку з його 
поглибленням". Пiдтримка колiй  
в належному станi.       
Пiдтримка будiвельних конструкцiй 
в належному станi. Ремонт та замiна   
конструкцiй , що мають 3 та 4  
категорiї технiчного стану.  
 
Замiна зношених пульповодiв. 
 
Пiдтримка будiвельних конструкцiй 
в належному станi. Ремонт та замiна 
конструкцiй , що мають 3 та 4           
категорiї технiчного стану.  
 
Пiдтримка виробничих потужностей 
з перспективою подальшого  
розвитку.       
 

Джерелом фiнансування є власнi кошти ВАТ "ПiвдГЗК". 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 

   Питання про вiдпрацювання схiдного борту кар'єру, де знаходяться запаси руди на даний час 
не вирiшено з причин знаходженням в межах нормативної санiтарно-захисної зони житлового 



селища i об'єктiв соцiальної сфери мiста. Негативно на економiчнi показники пiдприємства 
впливають:  
- постiйне пiдвищення тарифiв на залiзничнi перевезення;  
- пiдвищення вартостi за енергоносiї;  
- постiйнi змiни дiючого законодавства України. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 

Протягом звiтного перiоду пiдприємством було сплачено санкцiї:  
- СДПI по роботi з пiдприємствами ГМК у м. Кривий Розi - 47 тис. грн.  
- УДК в Iнгулецкому районi м. Кривого Рогу - 61 тис.грн. ("Суми стягненi з винних осiб за 
шкоду заподiяну державi, пiдприємству, установi, органiзацiї") 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 

   Фiнансовим результатом дiяльностi за 2011 рiк став чистий прибуток, який склав 4 859 796 
тис.грн. При цьому в 2010 роцi пiдприємство отримало прибуток в сумi 2 138 697 тис.грн.  
  На результат 2011 року вплинули такi фактори, як збiльшення чистого доходу вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному перiодi на 5 001 923 тис.грн. у порiвняннi з 2010 
роком.      
   Чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї:  
- 2010 рiк - 5 764 823 тис.грн.  
- 2011 рiк - 10 766 746 тис.грн.  
  ВАТ "ПiвдГЗК" є платоспроможним та кредитоздатним пiдприємством, про що свiдчить 
лiквiднiсть балансу. Одним iз показникiв лiквiдностi пiдприємства є коефiцiєнт загальної 
(поточної) лiквiдностi.  
Кл = Оборотнi засоби/Короткостроковi зобов'язання = 10 202 891 / 860 627 = 11,9.  
  Значення даного коефiцiєнту характеризує забезпеченiсть оборотними засобами для 
погашення короткострокових зобов'язань.     
  Що пiдтверджується своєчаснiстю проведення розрахункiв з виплати заробiтної плати, 
податкiв та сплати заборгованостi за товари, роботи, послуги. 
   Станом на 31.12.2011 року чистий оборотний капiтал склав:  
ЧОК = Оборотнi засоби - Короткостроковi зобов’язання = 10 202 891 - 860 627 = 9 342 264 
тис.грн. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 
цих договорів 

Iнформацiя щодо вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв, вiдсутня з причин 
вiдсутностi такого облiку. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

З метою пiдтримки обсягiв виробництва концентрату на рiвнi 10,2 млн. т. в 2012 роцi з 
перспективою подальшого нарощування обсягiв у жовтнi 2011 року секцiя №1 
Рудозбагачувальної фабрики №2 зупинена на капiтальний ремонт. 
  Факт фiнансування в 2011 роцi склав 5,3 млн. грн., на 2012 рiк заплановано 67,5 млн. грн. 
Термiн впровадження проекту 2011-2012р.р. 
   Для пiдтримки обсягiв виробництва агломерату у жовтнi 2011 року на капiтальний ремонт 
зупинена агломерацiйна машина №2. Бюджет проекту у 2012 роцi складе 27 млн. грн. Запуск 
об'єкту в експлуатацiю заплановано в серпнi 2012 року. Продовжуються будiвельно-монтажнi 
роботи з циклiчно-поточної технологiї гор. -210м. На виконання даних робiт заплановано 61 
млн.грн. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 



В 2011 роцi було проведено 5 науково-дослiдних робiт підрядними органiзацiями на суму 333 
043,64 грн., у т.ч.:  
- "Геолого-структурне картування Скелеватсько-Магнетитового родовища, що розроблюється 
кар'єром ВАТ "ПiвдГЗК". Виконавець - ДВНЗ "Криворiзький нацiональний унiверситет". 
Вартiсть робiт - 80 000 грн. з ПДВ;  
- "Розробка i випуск збiрника технiко-економiчних показникiв гiрничодобувних пiдприємств 
України". Виконавець - ДП "Науково-дослiдний гiрничорудний iнститут" м. Кривий Рiг. 
Вартiсть робiт - 35 000 грн. з ПДВ;  
- "Розробка тимчасової iндивiдуальної базової лiнiйної норми витрати палива автомобiлiв ВАТ 
"ПiвдГЗК" . Виконавець - ДП "Державний автотранспортний науково-дослiдний i проектний 
iнститут" м. Київ. Вартiсть робiт - 37 860 грн. з ПДВ;  
- Проведення експертизи проекту "План розвитку гiрничих робiт ВАТ "ПiвдГЗК" на 2012 рiк" 
та надання висновку з питань охорони працi на вiдповiднiсть вимогам нормативних актiв з 
охорони працi та промислової безпеки. Виконавець - ДП "Криворiзький експертно-технiчний 
центр ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України". Вартiсть робiт - 5 183,64 грн. з ПДВ; 
 - "Оптимiзацiя паспортiв буровибухових робiт у зв'язку зi змiною напрямку розвитку гiрничих 
робiт та iз використанням нових видiв вибухових речовин для пiдвищення ефективностi 
вибухового подрiбнення гірничої маси в кар'єрi ВАТ "ПiвдГЗК". Виконавець - КП "Наука" м. 
Кривий Рiг. Вартiсть робiт –  
175 000 грн. з ПДВ. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

  У звiтному перiодi Товариство приймало участь в судових засiданнях iз розгляду 166 справ в 
судах загальної юрисдикцiї, господарському, адмiнiстративному, апеляцiйному судах, вищому 
господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному судi 
України.  
  За результатами претензiйно-позовної роботи пред'явлено 37 позовних заяв на загальну суму 
387 446 тисяч гривень та 147 тисяч доларiв США.  
  В 2011 роцi було продовжено i завершено розгляд 7 судових справ, провадження за якими 
було вiдкрито у 2010 роцi, на загальну суму 104 066 тисяч гривень про стягнення 
заборгованостi на користь Товариства.  
  У звiтному перiодi контрагентами було подано до судiв 48 позовних заяв на суму 18 710 тисяч 
гривень. Із них 9 справ розглядаються у касацiйних iнстанцiях. В 2011 роцi було продовжено i 
завершено розгляд 46 судових справ за позовами кредиторiв, провадження за якими було 
вiдкрито у 2010 роцi. За даними справами у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено на суму 
184 075 тисяч гривень. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 

Аналiтична довiдка про результати дiяльностi ВАТ "ПiвдГЗК" за останнi п'ять рокiв. 
 
(млн.грн. без ПДВ) 
Всього: 
в тому числi:  
IНВЕСТИЦIЙНI 
ПРОЕКТИ 
- Будiвництво ЦПТ 
  -210м. 
- Перехiд на 1-й клас 
 енергопостачання 
 - Вiдвiд землi пiд  
будiвництво нового 

 
2007 
210,5 

 
 

63,1 
 

63,1 
 

0,0 
 
 

 
2008 
175,4 

 
 

17,7 
 

17,7 
 

0,0 
 
 

 
2009 
130,4 

 
 

1,6 
 

1,6 
 

0,0 
 
 

 
2010 
158,8 

 
 
0,0 
 

0.0 
 
0,0 
 
 

 
2011 
486,5 

 
 

16,2 
 

11,0 
 

2,1 
 
 

Всього 
2007-2011р.р.

1161,6 
 
 

98,6 
 

93,4 
 

2,1 
 
 



хвостосховища 
ПРОГРАМА  
ПIДТРИМКИ 
Реновацiя обладнання 
Великi проекти: 
в тому числi:  
- Реконструкцiя  
кар'єру у зв'язку з 
його поглибленям 
 - Вiдновлення  
секцiї №4 РЗФ-2 
 - Вiдновлення  
вакуум-насосної РЗФ-2 
 - Вiдновлення каскаду  
дробарної фабрики 
- Розширення  
хвостового 
господарства 
- Модернiзацiя мереж 
i пiдстанцiй 
- Модернiзацiя  
системи  
теплозбереження 
- Модернiзацiя 
САУ ПОТОК 
Інше 
КАПIТАЛЬНI 
РЕМОНТИ 
Основне обладнання, 
в тому числi: 
- Бурiння 
- Екскавацiя 
- Бульдозерна технiка 
- Технологiчний  
автотранспорт 
- Залiзничний  
транспорт 
- Дроблення 
- Збагачення 
- Агломерацiя 
Інше 
Великi проекти, 
в тому числi:  
- Капiтальний ремонт  
залiзничних колiй та 
стрiлочних переводів 
 кар'єру 
- Капiтальний ремонт 
 залiзничних колiй  
та стрiлочних  
переводiв УЗТ 
- Капiтальний ремонт 
секцiї №1РЗФ-2 

0,0 
 

113,8 
88,3 
25,5 

 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,8 
 

0,0 
 
 

24,7* 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
0,0 

 
33,6 
18,8 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,3 

 
9,7 
2,2 
3,4 
3,2 
0,0 
14,8 

 
 
 
 

0,5 
 
 
 

14,3 
 

0,0 

0,0 
 

79,8 
47,0 
32,8 

 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,03 
 

0,0 
 
 

32,7* 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
0,0 

 
77,9 
62,4 

 
3,4 
13,3 
0,9 

 
0,0 

 
12,0 
10,5 
9,2 
13,2 
0,0 
15,5 

 
 
 
 

2,8 
 
 
 

12,7 
 

0,0 

0,0 
 

78,3 
50,3 
28,0 

 
 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 
 

28,0* 
 

0,0 
 
 

0,0 
 

0,0 
0,0 

 
50,5 
43,3 

 
0,1 
8,4 
1,3 

 
0,3 

 
8,7 
7,6 
9,4 
7,4 
0,0 
7,2 

 
 
 
 

0,8 
 
 
 

6,4 
 

0,0 

0,0 
 

98,8 
37,3 
44,4 

 
 
 

3,5 
 

28,8 
 

3,5 
 

0,0 
 
 

6,9 
 

1,7 
 
 

0,0 
 

0,0 
17,1 

 
60,0 
34,4 

 
1,2 
7,4 
1,1 
 

3,8 
 

19,5 
1,4 
0,0 
0,0 

12,1 
13,5 

 
 
 
 

1,2 
 
 
 

12,3 
 

0,0 

3,1 
 

272,2 
157,5 
84,6 

 
 
 

14,3 
 

48,8 
 

1,4 
 

5,9 
 
 

6,8 
 

1,8 
 
 

4,1 
 

1,5 
30,1 

 
198,1 
85,3 

 
7,6 
18,0 
0,0 

 
12,9 

 
40,4 
6,4 
0,0 
0,0 
69,2 
43,6 

 
 
 
 

3,7 
 
 
 

34,6 
 

5,3 

3,1 
 

642,9 
380,4 
215,3 

 
 
 

17,8 
 

77,6 
 

5,8 
 

5,9 
 
 

99,1 
 

3,5 
 
 

4,1 
 

1,5 
47,2 

 
420,1 
244,2 

 
12,3 
47,1 
3,3 

 
17,3 

 
90,3 
28,1 
22,0 
23,8 
81,3 
94,6 

 
 
 
 

9,0 
 
 
 

80,3 
 

5,3 
  
Примiтки: * - з урахуванням робiт власними цехами.  
Джерелом фiнансування є власнi кошти ВАТ "ПiвдГЗК". 



 
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
 
 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

896597.000 3995768.000 0.000 0.000 896597.000 3995768.000 

будівлі та споруди 625728.000 2120576.000 0.000 0.000 625728.000 2120576.000 

машини та 
обладнання 

176768.000 1215656.000 0.000 0.000 176768.000 1215656.000 

транспортні 
засоби 

93175.000 657911.000 0.000 0.000 93175.000 657911.000 

інші 926.000 1625.000 0.000 0.000 926.000 1625.000 

2. Невиробничого 
призначення: 

10479.000 5896.000 0.000 0.000 10479.000 5896.000 

будівлі та споруди 8605.000 3508.000 0.000 0.000 8605.000 3508.000 

машини та 
обладнання 

1804.000 2355.000 0.000 0.000 1804.000 2355.000 

транспортні 
засоби 

9.000 0.000 0.000 0.000 9.000 0.000 

інші 61.000 33.000 0.000 0.000 61.000 33.000 

Усього 907076.000 4001664.000 0.000 0.000 907076.000 4001664.000 

Опис Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2010 р. - 2 298 064 тис.грн., в т.ч. 
основних засобiв виробничого призначення - 2 266 577 тис.грн., основних засобiв 
невиробничого призначення - 31 487 тис.грн., середнiй ступiнь зносу основних засобiв у 2010 
роцi становить - 77 %. Первiсна вартiсть зупиненого обладнання -21569 тис.грн. Загальна 
первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. - 5 713 257 тис.грн., в т. ч. основних 
засобiв виробничого призначення - 5 675 235 тис.грн., основних засобiв невиробничого 
призначення - 38 022 тис.грн., середнiй ступiнь зносу основних засобiв у 2011 роцi становить - 
70 %. Первiсна вартiсть зупиненого обладнання- 22 828 тис.грн. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн)  

13127726.000 8335486.000 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

535915.000 535915.000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

535915.000 535915.000 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 
звiтностi). Вартiсть чистих активiв емiтента розраховувалась як рiзниця мiж активами i 
зобов'язаннями емiтента. Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2011 р. перевищує 
статутний капiтал на 12 591 811 тис. грн., на 31.12.2010 р. перевищує статутний капiтал на 7 
799 571 тис. грн. 



Висновок Вартiсть чистих активiв вiдкритого акцiонерного товариства "Пiвденний гiрничо-
збагачувальний комбiнат" не менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного 
кодексу України дотримуються. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 
 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 34357.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 34357.000 X X 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 683320.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 716873.000 X X 

Усього зобов'язань X 1434550.000 X X 

Опис: До рядка "Іншi Зобов'язання" таблицi "Інформацiя про зобов'язання" 
вiднесенi (в тис.грн.):  
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями   -     14546;  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги        -     291528; 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
з одержаних авансів                -                                                                 671;  
зi страхування                          -                                                               8112;  
з оплати працi                          -                                                             16398;  
Іншi поточнi зобов'язання      -                                                             26849;  
Іншi довгостроковi зобов'язання        -                                              358769. 

 
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Концентрат 8817.16 тис.т. 8919127.00 83.20 8845.9 тис.т. 8964591.00 83.26 

2 Агломерат 1800.9 тис.т. 1794231.00 16.74 1809.0 тис.т. 1802155.00 16.74 



 
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 48.00 

2 Амортизацiя 18.00 

3 Витрати на оплату працi 8.00 

4 
Вiдшкодування на соцiальнi 

заходи 
3.00 

5 Iншi операцiйнi витрати 23.00 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

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

 
Дата виникнення 

події 
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

05.03.2011 05.03.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 0 0 

2 2010 1 1 

3 2009 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 



Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
 

X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх 
повноважень  

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  
(осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  2 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

29 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 



З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні) 

Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 
товариства  

X 
 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його 
правами та обов'язками   

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління 
або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  
 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1.00  
 



Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори 

акціонерів 
Засідання 

наглядової ради 
Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради)  

Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Так Ні Так 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами  

Ні Ні Ні 

10 
Інше(запишіть): Помiчник Голови 
Наглядової ради.  

Ні Так Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів  
Наглядова 

рада  
Виконавчий 

орган  

Не належить до 
компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу чи бюджету  

Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії  

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів правління  

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій  

Ні Так Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Так 

 
 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

2 Положення про наглядову раду  X 
 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

5 Положення про ревізійну комісію  X 
 

6 Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

8 Інше (запишіть):  д/н 
 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

  

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

1 
Фінансова звітність, 
результати 
діяльності  

Так Так Так Так Ні 

2 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотків та більше 
статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства  

Так Так Так Так Ні 

4 
Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Ні 

5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства  

Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 
 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  
Так Ні 

1 Не проводились взагалі  
 

X 

2 Менше ніж раз на рік  
 

X 

3 Раз на рік  
 

Х 

4 Частіше ніж раз на рік  Х 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів  
 

X 

Наглядова рада  X 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні) Ні 
 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 
 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  
 

X 

Наглядова рада  
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант  
 

X 

Перевірки не проводились  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 
 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
Ні 



 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

  
Так Ні 

1 Випуск акцій  
 

X 

2 Випуск депозитарних розписок  
 

X 

3 Випуск облігацій  
 

X 

4 Кредити банків  
 

X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

6 Інше (запишіть): д/н  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились  
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 
 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний 
рівень особи   

X 

Не задовольняли умови 
договору з особою   

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Позбавлення особи, яка вела облiк прав власностi на акцiї, права займатися 
зазначеною дiяльнiстю (анулювання лiцензiї). 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  
 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: д/н  
 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н  
 

 
Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна 
їх складу за рік. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи. 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього 
аудиту (контролю). 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської 
діяльності. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту 
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 

 
  



 

Річна фінансова звітність 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
31.12.2011 

Підприємство 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденний гiрничо-

збагачувальний комбiнат" 
за ЄДРПОУ 00191000 

Територія 
 

за КОАТУУ 1211036900 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган державного 
управління  

за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума 
 

Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50026 

Середня кількість 
працівників 

7902 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 502 470 

- первісна вартість 011 1693 880 

- накопичена амортизація 012 ( 1191 ) ( 410 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 307036 353362 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 4418944 4001664 

- первісна вартість 031 5341978 5719245 

- знос 032 ( 923034 ) ( 1717581 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 



- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 80 82 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 4726562 4355578 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 231220 324048 

Поточні біологічні активи 110 3 0 

Незавершене виробництво 120 7047 10306 

Готова продукція 130 166069 206065 

Товари 140 7968 9548 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 2828468 1922408 

- первісна вартість 161 3270563 2342894 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 442095 ) ( 420486 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 134993 13135 

- за виданими авансами 180 754404 168764 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 256868 119880 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 295826 214974 

- у т.ч. в касі 231 7 2 

- в іноземній валюті 240 975417 7212055 

Інші оборотні активи 250 4614 1708 



Усього за розділом II 260 5662897 10202891 

III. Витрати майбутніх періодів 270 2022 3807 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 10391481 14562276 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 535915 535915 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 40626 40626 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7222030 12081826 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 7798571 12658367 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 536915 469359 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 536915 469359 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 458559 215154 

Інші довгострокові зобов’язання 470 401969 358769 

Усього за розділом III 480 860528 573923 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 510 8239 14546 



зобов’язаннями 

Векселі видані 520 34357 34357 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 635595 291528 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 1254 671 

- з бюджетом 550 345250 468166 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 6635 8112 

- з оплати праці 580 16162 16398 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 147975 26849 

Усього за розділом IV 620 1195467 860627 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 10391481 14562276 

Примітки     Розглядаючи баланс ВАТ "ПiвдГЗК" видiлимо ряд 
найважливiших характеристик, що вiдображають фiнансовий стан 
пiдприємства.  
  До таких показникiв можна вiднести вартiсть майна ВАТ 
"ПiвдГЗК", яка дорiвнює активу балансу i на кiнець 2011 року 
становить 14562276 тис. грн.  
  Також одним з важливих показникiв можна вважати вартiсть 
необоротних активiв. За отриманими даними можна стверджувати, 
що на кiнець 2011 року питома вага необоротних активiв склала 
29,91%, що на 15,57% менше нiж на початку року. 
   Доля нематерiальних активiв пiдприємства є досить незначною. 
До такої рiзкої змiни призвiв великий зрiст частки оборотних 
активiв, а саме в статтi грошовi кошти, що протягом 2011 року 
зросла на 38,77%. З огляду на те, що структура балансу гiрничо-
збагачувальних комбiнатiв має бути "важкою", дана ситуацiя є 
досить парадоксальною. Проте з iншого боку "легка" структура 
свiдчить про мобiльнiсть майна пiдприємства.  
  У структурi необоротних активiв комбiнату значну частину 
займають основнi засоби, що на кiнець 2011 року складають 27,48% 
вiд загальної величини балансу.  
  Вартiсть оборотних активiв ВАТ "ПiвдГЗК" протягом 2011 року 
збiльшилася на 4539994 тис. грн., а їх питома вага становить 70,06% 
вiд загальної структури активу балансу. Це вiдбулось за рахунок 
збiльшення грошових коштiв на рахунках пiдприємства.    
  Дебiторська заборгованiсть пiдприємства на кiнець 2011 року 
зменшилася на 21,33%, що свiдчить про покращення платiжної 
дисциплiни покупцiв пiдприємства, що вже є позитивним явищем.    
  Розглядаючи питому вартiсть виробничих запасiв у загальнiй 
структурi балансу, можна стверджувати, що для нормального 
виробництва та збуту продукцiї запаси повиннi бути оптимальними.   
   У нашому випадку питома вартiсть виробничих запасiв не 
змiнилася протягом року i становить 2,23%, проте темпи росту 
запасiв збiльшилися на 40,15%. 
  Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд того, наскiльки 
оптимальне спiввiдношення власного i позикового капiталу.  
  У випадку ВАТ "ПiвдГЗК" основним джерелом формування майна 



пiдприємства є власний капiтал. На кiнець 2011 року частка 
власного капiталу пiдприємства складала 86,93%. Також, якщо 
враховувати, що збiльшення власного капiталу пiдприємства 
вiдбулося за рахунок нерозподiленого прибутку, можна 
стверджувати, що стан пiдприємства значно покращився по 
вiдношенню до 2010 року.  
  На протязi звiтного перiоду значна частина зобов'язань ВАТ 
"ПiвдГЗК" складалася з поточних.  
  На кiнець 2011 року їх питома вага зменшилася на 5,59% по 
вiдношенню до початку 2011 року. Така тенденцiя простежується 
завдяки зменшення кредиторської заборгованостi за товари, роботи, 
послуги на 4,11%.  
  Таким чином, можна зробити висновки, що збiльшення джерел 
формування майна ВАТ "ПiвдГЗК" вiдбулося за рахунок 
збiльшення власного капiталу на 11,88%, що в цiлому є позитивним 
явищем. 

Керівник Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна 

  



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 11697350 6211397 

Податок на додану вартість 015 930122 445862 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 
025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 482 ) ( 712 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 10766746 5764823 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3435704 ) ( 2109839 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 7331042 3654984 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 494193 2973392 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 97240 ) ( 108070 ) 

Витрати на збут 080 ( 1033032 ) ( 672438 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 294053 ) ( 2984279 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 6400910 2863589 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 69541 0 

Інші доходи 130 7833 46953 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 

131 0 

Фінансові витрати 140 ( 9248 ) ( 6458 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 1388 ) ( 2705 ) 



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 6467648 2901379 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1607852 ) ( 762682 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 4859796 2138697 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 4859796 2138697 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2685183 1825481 

Витрати на оплату праці 240 398057 327045 

Відрахування на соціальні заходи 250 149128 146402 

Амортизація 260 794050 95347 

Інші операційни витрати 270 1079095 750642 

Разом 280 5105513 3144917 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка За звітний період 
За попередній 

період 



1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2.26706000 0.99769000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 

330 2.26706000 0.99769000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки    Стр. "Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" (300) за звiтний 
перiод та за попереднiй перiод та стр."Скоригована середньорiчна 
кiлькiсть простих акцiй" (310) за звiтний перiод та за попереднiй 
перiод мають значення - 2143659200 штук.  
   Аналiзуючи данi наведенi у Звiтi про фiнансовi результати, можна 
стверджувати, що у пiдприємства простежується iстотне 
збiльшення чистого прибутку.  
   Про це свiдчить хоча б той факт, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї 
продукцiї пiдприємства в звiтному перiодi порiвняно iз минулим 
перiодом зрiс на 88,32%. Виходячи з цього чистий прибуток 
пiдприємства збiльшився на 86,77%.  
  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ВАТ "ПiвдГЗК" протягом 2011 
року збiльшилася на 1325865 тис. грн. 
  Валовий прибуток у 2011 роцi склав 7331042 тис. грн., що на 
3676058 тис. грн. бiльше нiж у попередньому перiодi. При цьому 
темп приросту склав 100,58%.  
  Аналiз Звiту про фiнансовi результати свiдчить про прирiст в 
звiтному роцi порiвняно з попереднiм усiх складових прибутку 
пiдприємства. Так темп приросту чистого доходу збiльшився на 
127,23%.  
  Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi збiльшився на 
8,62%, фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi, як i чистий 
прибуток пiдприємства - на 7,12%.  
  Взагалi прибуток пiдприємства збiльшився на 2721099 тис. грн. На 
прибуток вiд реалiзацiї продукцiї мали позитивний вплив зростання 
обсягiв реалiзацiї продукцiї i цiн на неї.  
  Зазначимо, що у звiтному перiодi зменшився вiдсоток витрат 
пiдприємства.  
  Сума адмiнiстративних витрат ВАТ "ПiвдГЗК" у звiтному перiодi 
склала 97240 тис. грн., що на 10830 тис. грн. менше нiж у 
попередньому. 
   Витрати на збут у даному перiодi збiльшилися на 360594 тис. грн., 
хоча у загальнiй структурi цi затрати зменшилися на 2% по 
вiдношенню до попереднього року. Іншi операцiйнi витрати 
пiдприємства зменшилися на 2693226 тис. грн. 
   На основi приведеного вище зазначаємо, що у 2011 роцi ВАТ 
"ПiвдГЗК" отримало чистий прибуток у розмiрi 4859796 тис. грн., 
що свiдчить про ефективну дiяльнiсть пiдприємства. 

Керівник Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна 

 
  



 
Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12608986 5123315 

Погашення векселів одержаних 015 0 69 

Покупців і замовників авансів 020 40830 336222 

Повернення авансів 030 779328 988421 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 9305 736 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 110464 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 1 

Цільового фінансування 060 124 124 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 42 23 

Інші надходження 080 361174 2962967 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2120806 ) ( 1622935 ) 

Авансів 095 ( 2721969 ) ( 1838285 ) 

Повернення авансів 100 ( 35 ) ( 231775 ) 

Працівникам 105 ( 2514 ) ( 3872 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 1214 ) ( 669 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 212197 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1730940 ) ( 592018 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 197721 ) ( 145884 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 ( 156502 ) ( 146028 ) 

Цільових внесків 140 ( 165 ) ( 99 ) 

Інші витрачання 145 ( 173289 ) ( 3365722 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6482437 1575055 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6482437 1575055 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 



- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 346934 ) ( 118606 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -346934 -118606 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -346934 -118606 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 1217 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 196217 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -195000 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -195000 

Чистий рух коштів за звітній період 400 6135503 1261449 

Залишок коштів на початок року 410 1271243 5400 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 20283 4394 

Залишок коштів на кінець року 430 7427029 1271243 

Примітки    Рух грошових коштiв розглядається за трьома напрямками: 
за результатами операцiйної дiяльностi, за результатами 
iнвестицiйної дiяльностi та за результатами фiнансової дiяльностi.     
   Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi ВАТ "ПiвдГЗК" 
збiльшився на 4907382 тис. грн., а загальний темп приросту склав 
311,57%. Позитивний вплив на чистий рух коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi мало збiльшення у звiтному перiодi порiвняно з 
попереднiм прибутку вiд реалiзацiї продукцiї на 7485671 тис. грн. 
Значну частину витрат операцiйної дiяльностi склали оплата за 
товари (роботи, послуги), що по вiдношенню до попереднього 
перiоду зросли на 497871 тис. грн. та оплата авансiв, що 



збiльшилася на 883684 тис. грн.  
  Також по вiднощенню до попереднього перiоду значно зросли 
зобов'язання з податку на прибуток, темп приросту яких склав 
192,38%.  
  Рух коштiв у результатi iнвестицiйнрї дiяльностi на ВАТ 
"ПiвдГЗК" як у звiтному, так i у попередньому перiодi складався з 
придбання необоротних активiв. У звiтному перiодi видатки вiд 
придбання необоротних активiв склали 346934 тис. грн., що на 
228328 тис. грн. бiльше нiж у попередньому.  
  Хоча у загальнiй структурi значення даного показника зменшилося 
на 3,75%. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi на ВАТ 
"ПiвдГЗК" у 2011 роцi не здiйснювався.  
  Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод на 386,36% бiльше 
нiж у попередньому. 
  Цей факт можна пояснити збiльшенням позитивного руху 
операцiйного грошового потоку комбiнату. 

Керівник Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна 

 
  



 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
 

Стаття 
Ко
д 

Стату
тний 

капіта
л 

Пай
ови
й 

капі
тал 

Додат
ковий 
вкладе

ний 
капіта

л 

Інший 
додаткови
й капітал 

Резерв
ний 

капіта
л 

Нерозподі
лений 

прибуток 

Неопл
ачени

й 
капіта

л 

Вилуч
ений 

капіта
л 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 
початок 
року 

010 535915 0 0 118519 38604 5163914 0 0 5856952 

Коригування: 

Зміна 
облікової 
політики 

020 0 0 0 -118519 2022 2058116 0 0 1941619 

Виправленн
я помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригован
ий залишок 
на початок 
року 

050 535915 0 0 0 40626 7222030 0 0 7798571 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 
основних 
засобів 

060 0 0 0 516519 0 0 0 0 516519 

Уцінка 
основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершен
ого 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершен
ого 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріаль
них активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріаль
них активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 
120 0 0 0 -516519 0 0 0 0 -516519 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 4859796 0 0 4859796 



Розподіл прибутку: 

Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуванн
я прибутку 
до 
статутного 
капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван
ня до 
резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 
капіталу 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборговано
сті з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 
(часток) 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода
ж 
викуплених 
акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюванн
я 
викуплений 
акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 
невідшкодо
ваних 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовн
о отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Разом змін 
в капіталі 

290 0 0 0 0 0 4859796 0 0 4859796 

Залишок на 
кінець року 

300 535915 0 0 0 40626 12081826 0 0 12658367 

Примітки д/н 

Керівник Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна 

 
 

  



 
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік  

 
I. Нематеріальні активи 

Групи 
нематеріал

ьних 
активів 

Код 
ряд
ка 

Залишок на початок 
року 

Надій
шло за 

рік 

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) 

Вибуло за рік 
Нарахов

ано 
амортиз
ації за 

рік 

Втрати 
від 

зменше
ння 

корисн
ості за 

рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісної 
(переоцін

еної 
вартості) 

накопич
еної 

амортиз
ації 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісної 
(переоцін

еної 
вартості) 

накопич
еної 

амортиз
ації 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 
користуван
ня 
природним
и 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 
користуван
ня майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
комерційні 
позначення 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
об'єкти 
промислово
ї 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське 
право та 
суміжні з 
ним права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
нематеріаль
ні активи 

070 1693 1191 150 0 0 963 963 182 0 0 0 880 410 

Разом 080 1693 1191 150 0 0 963 963 182 0 0 0 880 410 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 
власності 

(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 
асигнувань 

(084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує 
обмеження права власності 

(085) 0 

II. Основні засоби 

Групи 
основн

их 
засобів 

Ко
д 

ряд
ка 

Залишок на 
початок року 

Надійш
ло за рік 

Переоцінк
а 

(дооцінка 
+, уцінка -

) 

Вибуло за рік 

Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік 

Втрат
и від 

зменш
ення 

корисн
ості за 

рік 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на 
кінець року 

у тому числі 

одержані 
за 

фінансов
ою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

пер
віс
ної 
(пе
рео
цін
ено

ї 
вар
тос
ті) 

зно
су 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

первіс
ної 

(перео
цінено

ї 
варто
сті) 

зно
су 

пер
вісн

а 
(пер
оцін
ена) 
вар
тіст

ь 

знос 

пе
рв
іс
на 
(п
ер
оц
ін
ен
а) 
ва
рт
іст
ь 

зн
ос 

первісн
а 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земель
ні 
ділянки 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інвести
ційна 
нерухо
мість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітал
ьні 
витрати 
на 
поліпш
ення 
земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинк
и, 
споруд
и та 
передав
альні 
пристр
ої 

120 2558333 298478 114413 517 517 4522 3923 249585 0 0 0 
2668
741 544657 0 0 11335 5020 

Машин
и та 
обладн
ання 

130 1994025 492777 131823 0 0 1512 1487 415035 0 0 0 
2124
336 

906325 0 0 19111 4673 

Трансп
ортні 
засоби 

140 782355 125673 138757 0 0 4027 3828 137329 0 0 0 9170
85 

259174 0 0 569 270 

Інструм
енти, 
прилад
и, 
інвента
р 
(меблі) 

150 1856 697 787 0 0 64 51 307 0 0 0 2579 953 0 0 149 149 

Тварин
и 

160 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

Багатор
ічні 
насадж
ення 

170 483 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 483 0 0 0 0 

Інші 
основні 
засоби 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліот
ечні 
фонди 

190 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 

Малоці
нні 
необор
отні 
матеріа
льні 
активи 

200 4879 4879 1132 0 0 69 69 1132 0 0 0 5942 5942 0 0 0 0 

Тимчас
ові 
(нетиту
льні) 
споруд
и 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природ
ні 
ресурси 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвента
рна 
тара 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предме
ти 
прокат
у 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
необор
отні 
матеріа
льні 
активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 5341978 923034 386944 517 517 10194 9358 803388 0 0 0 
5719
245 

1717581 0 0 31164 10112 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством 
обмеження права власності 

(261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 15242 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 362 



основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 306 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 312962 297164 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 180180 56089 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 1133 109 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 148 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів 

320 32 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 494455 353362 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю 

(421) 0 



за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 16335 4820 

Операційна курсова різниця 450 51067 27483 

Реалізація інших оборотних активів 460 31888 10564 

Штрафи, пені, неустойки 470 33259 11442 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення 

480 3490 54726 

Інші операційні доходи і витрати 490 358154 185018 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 13005 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 69541 9248 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 0 

Інші доходи і витрати 630 7833 1388 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 



Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 2 

Поточний рахунок у банку 650 3141527 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 4285500 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 7427029 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види 
забезпечень і 

резервів 

Код 
рядк

а 

Залиш
ок на 

почато
к року 

Збільшення за звітний 
рік 

Використа
но у 

звітному 
році 

Сторнован
о 

використа
ну суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуван

ня витрат 
іншою 

стороною, 
що 

врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залиш
ок на 

кінець 
року 

нарахова
но 

(створено
) 

додаткові 
відрахуван

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення 
на виплату 
відпусток 
працівникам 

710 50924 76705 0 58777 33731 0 35121 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
додаткове 
пенсійне 
забезпечення 

720 485991 15590 0 67343 0 0 434238 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
реструктуриза
цію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 

750 0 0 0 0 0 0 0 



виконання 
зобов’язань 
щодо 
обтяжливих 
контрактів 

 
760 0 0 0 0 0 0 0 

 
770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 
сумнівних 
боргів 

775 442095 13005 0 585 34029 0 420486 

Разом 780 979010 105300 0 126705 67760 0 889845 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова 
вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 
вартості реалізації 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 119868 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 0 0 0 

Паливо 820 35831 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 267 0 0 

Будівельні матеріали  840 1668 0 0 

Запасні частини 850 163592 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 51 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 2771 0 0 

Незавершене виробництво 890 10306 0 0 

Готова продукція 900 206065 0 0 

Товари 910 9548 0 0 

Разом 920 549967 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 
реалізації 

(921) 0 

переданих у переробку (922) 2455 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 



Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців 
від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 2342894 1829864 51002 462028 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 119880 989 94 118797 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 669 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1523 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 29 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 2093 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 

1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 1851257 

Відстрочені податкові активи: 
 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання: 
 



- на початок звітного року 1230 458559 

- на кінець звітного року 1235 215154 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1607852 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1241 1851257 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -243405 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі: 
 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 803570 

Використано за рік - усього 1310 494455 

в тому числі на: 
 

- будівництво об’єктів 1311 312962 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 180180 

- з них машини та обладнання 1313 54196 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 148 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 
1316 1133 

 
1317 32 

 
 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 
біологічн

их 
активів 

Код 
рядк

а 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на 
початок року 

Надійш
ло за 
рік 

Вибуло за рік 
Нарахов

ано 
амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

корисно
сті 

Вигоди 
від 

відновле
ння 

кориснос
ті 

Залишок на 
кінець року Зали

шок 
на 

почат
ок 

року 

Надій
шло 

за рік 

Змін
и 

варт
ості 
за 
рік 

Виб
уло 
за 
рік 

Зали
шок 
на 

кінец
ь 

року 

первіс
на 

вартіс
ть 

накоп
ичена 
аморт
изація 

перві
сна 

варті
сть 

накопич
ена 

амортиз
ація 

перві
сна 

варті
сть 

накопич
ена 

амортиз
ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгостро
кові 
біологічні 
активи - 
усього 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



у тому 
числі: 

робоча 
худоба 

1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукти
вна 
худоба 

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторіч
ні 
насаджен
ня 

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 
довгостро
кові 
біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього 
у тому 
числі: 

1420 3 X 32 35 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини 
на 
вирощува
нні та 
відгодівлі 

1421 3 X 32 35 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 
активи в 
стані 
біологічн
их 
перетворе
нь (крім 
тварин на 
вирощува
нні та 
відгодівлі
) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 
поточні 
біологічні 
активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 3 0 32 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість 
поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних 
подій 

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 
законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів 

 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Варті
сть 

перві
сного 
визна
ння 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічним
и 

перетворен
нями 

Результат 
від 

первісного 
визнання 

Уцін
ка 

Вируч
ка від 

реаліза
ції 

Собіварт
ість 

реалізаці
ї 

Фінансовий 
результат 

(прибуток +, 
збиток -) від 

дох
ід 

витра
ти 

реаліза
ції 

первісн
ого 

визнан
ня та 

реаліза
ції 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



додаткові 
біологічні 
активи 
рослинництва - 
усього 
у тому числі: 

зернові і 
зернобобові 

1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки 
(фабричні) 

1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди 
(зерняткові, 
кісточкові) 

1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 
рослинництва 

1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні 
активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 
додаткові 
біологічні 
активи 
тваринництва - 
усього 
у тому числі: 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої 
маси - усього 

1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої 
рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 
тваринництва 

1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні 
активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція 
рибництва 

1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



Сільськогоспод
арська 
продукція та 
додаткові 
біологічні 
активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Короленко Михайло Костянтинович 

Головний бухгалтер Бонтуш Марина Євгенiївна 

 


