


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  

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 X 

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  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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) X 

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 

За звiтний перiод ємiтент: не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств; не пiдлягав рейтинговiй оцiнкi тому, що товариство не 
вiдноситься до стратегичних об'єктiв, визначених Кабмiном України, не має у своєму статутному фондi державної долi i не є 
монополiстом будь-якої продукцiї; не нараховував дивiденди у вiдповiдностi до решення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2011 р.; 
не здiйснював випуску облiгацiй та iншiх цiнних паперiв; не викупав власних акцiй; не випускав боргових цiнних паперiв; не складав 
рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв (МСФЗ); не випускав цiльових облiгацiй. Iнформацiя про обсяги 
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається бо емiтент не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 51901 

3.1.5. Область, район Баглiйський 

3.1.6. Населений пункт м. Днiпродзержинськ 

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Колеусiвська, 1 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя А01 №237035 

3.2.2. Дата державної реєстрації 19.04.1996 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 170584321.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 170584321.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

Фiлiя ПАТ Унiкредит Банку у м. Київ 

3.3.2. МФО банку 300744 

3.3.3. Поточний рахунок 26005020004528 

  

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

Фiлiя ПАТ Унiкредит Банку у м. Київ 



3.3.5. МФО банку 300744 

3.3.6. Поточний рахунок 26005020004528 

3.4. Основні види діяльності 

23.10.0 Виробництво коксу 

51.55.0 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами 

60.10.2 Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту 

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 

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання АВ 
№483870 26.08.2009

Державний 
комiтет 
ядерного 

регулювання 
України 

26.08.2012 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) АВ 
№515926 22.07.2010

Мiнiстерство 
регiонального 
розвитку та 
будiвництва 
України 

22.07.2015 

Опис

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. У зв'язку зi змiною 

найменування Товариства замiнена на лiцензiю серiя 
АГ №576098 "Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз 
створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт 

згiдно з додатком)". 



  

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв 
України) 

АВ 
№189000 01.07.2007

Мiнiстерство 
промислової 
полiтики 
України 

15.02.2011 

Опис

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. У зв'язку зi змiною 

найменування Товариства замiнена на лiцензiю серiя 
АВ №582598 "Виробництво особливо небезпечних 

хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що визначається 
Кабiнетом Мiнiстрiв України)". 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм 
надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi) 

АВ 
№311951 30.01.2007

Мiнiстерство 
транспорту та 
зв'язку України 

30.01.2012 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом АБ 
№271868 12.09.2007

Мiнiстерство 
транспорту та 
зв'язку України 

11.09.2012 

Опис

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. У зв'язку зi змiною 

найменування Товариства замiнена на лiцензiю серiя 
АВ №548919 "Надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажiв залiзничним транспортом". 

  

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

АГ 
№501791 08.10.2010

Державний 
комiтет 
України з 
питань 

контролю за 
наркотиками 

08.10.2015 



Опис

Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. У зв'язку зi змiною 

найменування Товариства замiнена на лiцензiю серiя 
АВ №580487 "Придбання, зберiгання, перевезення, 
реалiзацiя (вiдпуск), використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i прекурсорiв". 

  

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) АГ 
№576098 15.04.2011

Мiнiстерство 
регiонального 
розвитку та 
будiвництва 
України 

22.07.2015 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин (за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв 
України) 

АВ 
№582598 27.04.2011

Мiнiстерство 
промислової 
полiтики 
України 

01.03.2016 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

Надання послуг з перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом АВ 
№548919 12.09.2007

Мiнiстерство 
iнфраструктури 

України 
11.09.2012 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

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

АВ 
№580487 07.04.2011

Державний 
комiтет 
України з 

08.10.2015 



питань 
контролю за 
наркотиками 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

Медична практика АГ 
№601307 05.05.2011

Мiнiстерство 
охорони 
здоров'я 
України 

безстрокова 

Опис Дана лiцензiя необхiдна для забезпечення виробничої 
дiяльностi Товариства. 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  

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 01133Українам. Київвул. Кутузова, б. 18/9 0.000000000000 

ТОЛЛIПОН ЛТД (TOLLIPONE LTD) 182177 0КiпрФемiстоклi Дервi, 3Джулiя Хауз П.С. 1066 24.943700000000 

ХIТШАЙН ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(HEATSHINE HOLDINGS LTD) 182181 0КiпрФемiстоклi Дервi, 3Джулiя Хауз П.С. 1066 19.742100000000 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
iнвестицiйна компанiя "Атланта" 20148696 45612Українасмт. Торчинвул. I.Франка, б. 4 0.000100000000 

ЧАНТУСОС ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(CHANTUSOS HOLDINGS LTD) 205326 0КiпрФемiстоклi Дервi, 3Джулiя Хауз П.С. 1066 24.181600000000 

БОЛКIВIРОС ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(BOLKIVIROS HOLDINGS LTD) 205379 0КiпрФемiстоклi Дервi, 3Джулiя Хауз П.С. 1066 24.987600000000 



Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Металпромекспорт" 
25515001 52005Українасмт. Ювiлейневул. Фрунзе, б. 6а/19 0.360700000000 

ТОВ "ПРИДНIПРОВСЬКИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ РЕГIОНУ" 25521409 51931Українам. Днiпродзержинськвул. Сировця, 

б. 14 0.180200000000 

АРРАН КОНТIНЕНТАЛ С.А. 
(ARRAN CONTINENTAL S.A.) 349314 0Британськi Вiргiнськi о-виРоуд-ТаунПасеа 

Iстейт 0.000000000000 

TEMPSFORD INVESTMENTS 
LIMITED 148057 1105КiпрЛЕДРА ХАУСАгiу Павлу, 15 0.698800000000 

ПВIФНВЗТ "Премiум" ТОВ 
"КУА"СIАМ-Iнвест" 35295550 07800Українасмт. Бородянкавул. Iндустрiальна, 

3, оф. 4 0.001600000000 

Беркузiа Трейдiнг ЛТД 181409 0КiпрЗiнас Кантер та ОрiгенусП.С. 3035 1.397600000000 

Броудхарст Iнвестментс Лiмiтед 81692 0Кiпр2-4 Arch. Makarios III Avenue9-th Floor 
Capital Center 0.257000000000 

Plasma Enterprises Limited 71853 4047КiпрGALATEX BEACH CENTERE 2nd 
floor, Flat/Office 4 0.032200000000 

ЗАТ "УКРIНВЕСТБРОКЕР" 23728336 01135Українам. Київвул. Гоголiвська, б.11/39 0.004900000000 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Брукс" 24227872 49000Українам. Днiпропетровськвул. Ливарна, 

б.13 0.000000000000 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Торговець 
цiнними паперами "Тетраiдер" 

30453368 21036Українам. ВiнницяХмельницьке шосе, б.13 0.001700000000 

ТОВ "Столиця - цiннi папери" 21668943 01135Українам. Київвул. Золотоусiвська, б.23А 0.000300000000 

ТОВ "УФЦ" 32401971 01034Українам. Київвул. Володимирська, б.47А, 
примiщення 1 0.000000000000 

DOVIRA HOLDING LIMITED 171815 0КiпрTheistokli DerviJULIA HOUSE 0.008500000000 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "СТОIК-Комерс" 32131780 83017Українам. Донецькб-р Шевченка, б.29, офiс 

712 0.000600000000 

ТОВ "IГ "Зебра" 36866598 04215Українам. Київвул. Свiтлицького, 30/20 0.586200000000 



ТУКОС ЛIМIТЕД 258562 0КiпрЛимассолКаподiстрiа, 82 0.698800000000 

ТОВ "АРТА Цiннi Папери" 32709075 01001Українам. Київпров. Музейний, 4 0.002100000000 

PENNYGOLD TRADING 297891 0IрландiяDublin 6Chelmsford Road, 42 0.240900000000 

ТОВ "Компанiя "Аура" 19149414 49005Українам. Днiпропетровськвул. 
Писаржевського, б.1а 1.393500000000 

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) 

Фiзичних осiб - 4172 0 0 д/н 0.279200000000  

Усього 100.000000000000  

* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Чисельнiсть працюючих на кiнець звiтного перiоду складає 1388 осiб. Порiвняно з 2010 роком чисельнiсть персоналу збiльшилась на 22 особи у звя'зку з реалiзацiєю 
програми працевлаштування iнвалiдiв. Фактична середньооблiкова чисельнiсть складає 1333 особи, позаштатних працiвникiв не має, працюють за сумiсництвом 14 осiб, 
на умовах неповного робочого дня 2 особи. Фонд оплати працi у 2011 роцi становив 51163 тис.грн. (у 2010 роцi - 41505 тис.грн.), середня заробiтна плата склала 3289 
гривень (у 2010 роцi - 2725 гривень). Збiльшення середної заробiтної плати у 2011 роцi порiвняно з 2010 роком становить 120,6%. Для стимулювання окремих категорiй 
працiвникiв товариства застосовувалась система щомiсячного премiювання за результатами працi. Сума цих премiй становить 8036 тис.грн., або в середньому розмiр 
премiї - 25,3%. Крiм цього використовувалась система стимулювання окремих працiвникiв за виконання особливо важливих робiт та завдань. Сума премiй за цим 
показником становить 83 тис.грн. Заборгованностi по заробiтнiй платi протягом звiтного перiоду не було. Виплата заробiтної плати здiйснювалась переважно на 
пластиковi картки. Згiдно колективного договору у 2010 роцi працiвникам товариства надавались передбаченi соцiальнi пiльги та виплати на суму 1246 тис.грн. 
Головною умовою успiшного розвитку пiдприємства та забезпечення ефективностi виробництва є наявнiсть квалiфiкованого кадрового потенцiалу у ПАТ "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський КХЗ". Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв за звiтний перiод проводились згiдно "Програми професiйного 
навчання на 2011 рiк". З питань професiйної пiдготовки товариство спiвпрацювало з навчальними закладами та спецiалiзованими пiдприємствами, якi готують 
висококвалiфiкованi кадри робочих та спецiалiстiв. За звiтний перiод обучено новим професiям (пiдготовка, перепiдготовка, сумiжнi професiї) - 164 особи. Навчання 
проводилось, як безпосередньо на виробництвi, так i в ДП ДУКК "Монолiт". Керiвники, спецiалiсти, професiонали пiдвищували квалiфiкацiю на курсах, 
консультативно-методичних семiнарах та семiнарах-тренiнгах з вiдривом вiд виробництва. 5 керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства пройшли пiдготовку 
згiдно з програмою навчання кадрового резерву управлiнських посад компанiї "Євраз" в Українi. Крiм того, у 2011 роцi серед працiвникiв ПАТ "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський КХЗ" були проведенi конкурси професiйної майстерностi "Кращiй по професiї - 2011" та "Кращiй молодий робочий по професiї - 2011", в яких 
взяли участь 46 робочих 17 професiй iз 11 цехiв пiдприємства. Всього за 2011 рiк витрати на пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв товариства склали - 334,6 
тис. грн. У вiдповiдностi до Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" для реабiлiтацiї та працевлаштування iнвалiдiв у 2011 роцi в 
структурних пiдроздiлах пiдприємства створено 29 робочих мiсць: - 4 робочих мiсця кур'єра; - 1 робоче мiсце чергового по гуртожитку ЖСВ; - 4 робочих мiсця сторожа; 
- 2 робочих мiсця прибиральника службових примiщень; - 1 робоче мiсце облiкувальника; - 4 робочих мiсця iнженера; - 2 робочих мiсця економiста; - 2 робочих мiсця 
прибиральника територiї; - 1 робоче мiсце слюсаря по ремонту автомобiлей - 1 робоче мiсце слюсаря по ремонту КВП; - 2 робочих мiсця чергових; - 1 робоче мiсце 



фахiвця; - 1 робоче мiсце слюсаря-сантехнiка; - 1 робоче мiсце медичної сестри; - 1 робоче мiсце облiкувальника з реєстрацiї документацiї; - 1 робоче мiсце психолога. 
Витрати на пiдбiр кадрiв у 2011 роцi склали 12051 грн.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада Генеральний директор 

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

Рафальський Павло Миколайович 

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

АЕ 679762 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 1959 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27 

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

ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ", головний iнженер. 

6.1.8. Опис Генеральний директор є одноосiбним Виконавчим органом Товариства. До компетенцiї 
Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною 
дiяльнiстю Товариства, згiдно Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. 

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Борисюк Тимур Володимирович 

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

32 00 532025 Заводським РВВС Новокузнецького УВС Кемеровської обл. 

6.1.4. Рік народження** 1979 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3 



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

ТОВ "ЄвразХолдiнг", фiнансовий контролер. 

6.1.8. Опис 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. У 2011 роцi винагороди вiд Товариства не отримував. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не ма 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

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

TOLLIPONE LTD 

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

немає 182177 немає 

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта** немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", 
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є 
посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; - 
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення 
протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори, 
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi 
Положенням про Наглядову раду. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною.  

6.1.8. Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", 
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є 
посадовими особами Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; - 
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; - органiзовує на засiданнях ведення 



протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової Ради; - вiдкриває Загальнi збори, 
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi 
Положенням про Наглядову раду. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у Товариствi є безоплатною. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

HEATSHINE HOLDINGS LTD 

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

немає 182181 немає 

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта** немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

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

немає 

6.1.8. Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", 
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є 
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються 
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у 
Товариствi є безоплатною. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

BOLKIVIROS HOLDINGS LTD 

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

немає 205379 немає 

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта** немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку немає 



займав** 

6.1.8. Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", 
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є 
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються 
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у 
Товариствi є безоплатною. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

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

CHANTUSOS HOLDINGS LTD 

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

немає 205326 немає 

6.1.4. Рік народження** 0 

6.1.5. Освіта** немає 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

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

немає 

6.1.8. Опис Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", 
контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради є 
посадовими особами Товариства. Права та обов'язки членiв Наглядової ради регулюються 
Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Дiяльнiсть членiв Наглядової ради у 
Товариствi є безоплатною. 

* 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 

Кількість за видами акцій 

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) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 
директор 

Рафальський 
Павло 

Миколайович 

АЕ 679762 09.08.1997 
Днiпровським РВ 

Днiпродзержинського 
МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 

01.02.2001 2000 0.00029000000 2000 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Борисюк Тимур 
Володимирович 

32 00 532025 30.11.2000 
Заводським РВВС 

Новокузнецького УВС 
Кемеровської обл. 

09.06.2008 5 0.00000100000 5 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

TOLLIPONE 
LTD немає 182177 немає 17.12.2007 170200000 24.94370000000 170200000 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

HEATSHINE 
HOLDINGS 

LTD 
немає 182181 немає 11.02.2007 134707730 19.74210000000 134707730 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

BOLKIVIROS 
HOLDINGS 

LTD 
немає 205379 немає 17.12.2007 170500000 24.98760000000 170500000 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

CHANTUSOS 
HOLDINGS 

LTD 
немає 205326 немає 17.12.2007 165000000 24.18160000000 165000000 0 0 0 

Усього 640409735 93.85529100000 640409735 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 

Кількість за видами акцій 
Найменування 
юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

TOLLIPONE 
LTD 182177 

0 Фемiстоклi Дервi, 
3 Джулiа Хауз П.С. 

1066 
17.12.2007 170200000 24.94370000000 170200000 0 0 0 

HEATSHINE 
HOLDINGS 

LTD 
182181 

0 Фемiстоклi Дервi, 
3 Джулiа Хауз П.С. 

1066 
17.12.2007 134707730 19.74210000000 134707730 0 0 0 

BOLIKVIROS 
HOLDINGS 

LTD 
205379 

0 Фемiстоклi Дервi, 
3 Джулiа Хауз П.С. 

1066 
17.12.2007 170500000 24.98760000000 170500000 0 0 0 

CHANTUSOS 
HOLDINGS 

LTD 
205326 

0 Фемiстоклi Дервi, 
3 Джулiа Хауз П.С. 

1066 
17.12.2007 165000000 24.18160000000 165000000 0 0 0 

Кількість за видами акцій 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) прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

д/н д/н 0 д/н 24.04.2012 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 640407730 93.85500000000 640407730 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів* 

X  

Дата проведення 28.03.2011 

Кворум зборів** 93.856000000000 

Опис 

Питання порядку денного: 1. Затвердження регламенту зборiв. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою дiяльнiсть за 2010 рiк. Висновок 
Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту i балансу ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ" за 2010 рiк. Затвердження балансу. 3. Звiт Наглядової 
ради про свою дiяльнiсть за 2010 рiк. 4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2010 рiк, основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 5. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк. 6. 
Про схвалення значних угод. 7. Про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членiв Наглядової ради 
Товариства. 9. Про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Про 
обрання Генерального Директора Товариства. 12. Про змiну назви Товариства. 13. Про змiну найменування Товариства у зв'язку з 
приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 14. Про внесення змiн та 
доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi 
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 15. Про визначення уповноваженої(их) особи(осiб) для 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 16. Про затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 17. Про 
затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 18. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 19. 
Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. 20. Про затвердження Положення про iнформацiйну полiтику в 
Товариствi. 21. Про затвердження Кодексу корпоративного управлiння в Товариствi. 22. Про припинення повноважень членiв 
Наглядової Ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" у зв'язку iз змiною найменування i 
пiдтвердження повноважень членiв Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний 
завод". Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на 
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". 23. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Вiдкритого акцiонерного 
товариства "Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" у зв'язку iз змiною найменування i пiдтвердження повноважень членiв 
Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, якi будуть укладатися з ними; про обрання особи, яка уповноважена на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". 24. 
Про припинення повноважень Генерального директора Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпродзержинський коксохiмiчний 
завод" у зв'язку iз змiною найменування i пiдтвердження повноважень виконавчого органу Публiчного акцiонерного товариства 
"ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". Всi питання порядку денного були розглянутi, рiшення по них прийнятi. 
Затвердили регламент загальних зборiв. Затвердили рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Роботу Наглядової ради та 
виконавчого органу Товариства за 2010 рiк визнали задовiльною. Затвердили прибуток у розмiрi 1 мiльйон 538 тисяч гривень, який 
отримало Товариство у 2010 роцi i розподiлили його наступним чином: на поповнення резервного фонду - 5 вiдсоткiв суми чистого 
прибутку, що становить 76,9 тисяч гривень; на покриття збиткiв минулих рокiв - 95 вiдсоткiв чистого прибутку Товариства, що 
становить 1 мiльйон 461 тисячу 100 гривень. Вiдрахування до фонду дивiдендiв не проводити, дивiденди за 2010 рiк не виплачувати. 
Вiдкликали особовий склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Обрали Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Член 
Наглядової ради - TOLLIPONE LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради - HEATSHINE HOLDINGS LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради - 



BOLKIVIROS HOLDINGS LTD (Кiпр); - Член Наглядової ради - CHANTUSOS HOLDINGS LTD (Кiпр). Обрали Ревiзiйну комiсiю 
Товариства в наступному складi: - Голова Ревiзiйної комiсiї - Борисюк Тимур Володимирович; - Член Ревiзiйної комiсiї - Сачко 
Наталiя Сергiївна. Обрали Рафальського Павла Миколайовича на посаду Генерального Директора ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ", 
на строк, передбачений Статутом Товариства. Змiнили назву Вiдкритого акцiонерного товариства "Днiпродзержинський 
коксохiмiчний завод" на Вiдкрите акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". Змiнили найменування 
Вiдкритого акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" на Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод". Внесли змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 
редакцiї. Схвалили укладання ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ" договорiв: - з ТОВ "Торговий Дiм "ЄвразРесурс Україна" № 5/2010/93 
вiд 01.02.2010 року на продаж коксової продукцiї; - з ПАТ "Євраз - ДМЗ iм. Петровського" № 11/18 вiд 21.12.2010 року на продаж 
коксу доменного; - з ТОВ "Торговий Дiм "ЄвразРесурс Україна" № 75/2010/175 вiд 31.12.2010 року на купiвлю вугiльного 
концентрату; - з компанiєю "Greyridge Coal and Shipping Limited" № 09/474 вiд 16.12.2009 року на поставку коксохiмiчної продукцiї, 
загальна сума кожного з яких визначається сумою усiх Специфiкацiй (Додаткiв) до договорiв, якi будуть укладатись протягом строку 
дiї договорiв, i якi по кожному з договорiв будуть складати бiльш нiж 25% балансової вартостi активiв ВАТ "Днiпродзержинський 
КХЗ", визначеної за результатами 2010 року. Уповноважили Голову та Секретаря загальних зборiв пiдписати Статут Публiчного 
акцiонерного товариства "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" в новiй редакцiї. Товариству привести свою дiяльнiсть 
вiдповiдно до затвердженої нової редакцiї Статуту у строк, встановлений чинним законодавством. Затвердили Положення про загальнi 
збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Ревiзiйну комiсiю, про Виконавчий орган, про iнформацiйну полiтику та Кодекс 
корпоративного управлiння. 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

 

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 "Р.О.С.Т. Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36946224 

Місцезнаходження 01030м. Київвул. Iвана Франка, 42, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520458 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 



документ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 235-18-58 

Факс (044) 235-18-58 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на фондовому ринку - 
депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №10/300 вiд 07.06.2010 
року про вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв. 

 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б.Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-74 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть на фондовому ринку - 
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв згiдно договору №Е-323/233 вiд 
01.06.2010 року про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20197074 

Місцезнаходження 49000м. Днiпропетровськвул. Сєрова, б.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А №000046 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.11.2003 

Міжміський код та телефон (056) 370-30-44 

Факс (056) 370-30-44 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Товариство користується послугами незалежного аудитора, який щоквартально проводить перевiрку 
фiнансових звiтiв i надає висновок, щодо цих фiнансових звiтiв, згiдно договору № 57/21А вiд 
01.07.2011 року. 

 

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

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Днiпроiнмед" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21870998 

Місцезнаходження 49000м. Днiпропетровськвул. Сiмферопольська, 21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №299674 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007 

Міжміський код та телефон (056) 370-18-96 

Факс (056) 370-18-96 



Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту 

Опис Товариство користується послугами з добровiльного медичного страхування згiдно договору №07-
11/ДКХЗ/487 вiд 18.07.2011 року. 

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 

21.04.2010 105/1/10 ДКЦПФР UA4000066997 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 0.250 682337284 170584321.000 100.000000000000 

Опис У звiтному перiодi Товариство додаткових випускiв акцiй не здiйснювало. 

  

04.10.2006 437/1/06 ДКЦПФР UA0400791002 
Акції 
Іменні 
прості 

Документарна 
Іменні 0.250 682337284 170584321.000 100.000000000000 

Опис Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР випуску акцiй бездокументарної форми iснування. 

  

25.08.2004 506/1/04 ДКЦПФР UA0400791002 
Акції 
Іменні 
прості 

Документарна 
Іменні 0.250 340463373 85115843.250 100.000000000000 

Опис Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР додаткового випуску акцiй. 

  

11.10.1999 196/04/1/99 Днiпропетровське д/н Акції Документарна 0.250 100463373 25115843.250 100.000000000000 



територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

Іменні 
прості 

Іменні 

Опис Свiдоцтво було анульоване у зв'язку з реєстрацiєю ДКЦПФР додаткового випуску акцiй. 

  

30.08.1996 153/1/96 

Фiнансове 
управлiння 

Днiпропетровської 
обласної державної 

адмiнiстрацiї 

д/н 
Акції 
Іменні 
прості 

Документарна 
Іменні 0.250 100463373 25115843.250 100.000000000000 

Опис Свiдоцтво втратило чиннiсть у зв'язку з замiною на свiдоцтво видане Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР. 

  

11.3. Інформація про інші цінні папери 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 4340 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

4340 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Акції 4340 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 1608 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

1608 

- сертифікатів облігацій 0 

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



Акції 4340 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 21 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

21 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Акції 4340 

12. Опис бізнесу 

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

Днiпродзержинський коксохiмiчний завод - пiдприємство гiрничо-металургiйного комплексу 
України, був збудований на початку 30-х рокiв як коксовий цех Днiпровського металургiйного 
комбiнату. У червнi 1931 року коксохiмiчний цех вiдокремився вiд комбiнату у самостiйне 
пiдприємство пiд назвою Днiпродзержинський коксохiмiчний завод iменi С.Орджонiкiдзе у складi 
вуглефабрики, двох коксових батарей, цеху уловлювання хiмiчних продуктiв коксування i 
смолопереробного цеху. У роки Другої свiтової вiйни основне обладнання та устаткування заводу 
було евакуйоване у схiднi райони Росiї, а iнше знищене у ходi бойових дiй. Пiсля завершення вiйни 
почалися вiдбудiвельнi роботи та у квiтнi 1946 року було одержано перший пiслявоєнний кокс. 
Вiдновлення всiх об'єктiв було завершено у 1950 роцi. У 1984-1989 роках проведена реконструкцiя 
заводу: введена в експлуатацiю нова коксова батарея 1-БIС. У 1992 роцi здiйснена реконструкцiя 
старої коксової батареї №5. У 1998 роцi завершена реконструкцiя смолопереробного цеху. У 2003 
роцi введено в дiю новi потужностi у теплосиловому цеху. У 2005 роцi введено в експлуатацiю 
закритий цикл оборотної води кiнцевого охолодження коксового газу, почалося будiвництво цеху 
очистки коксового газу вiд сiрководню. У 2007 роцi закiнчена робота по запровадженню 
мiжнародної системи менеджменту якостi 9001:2000. Пiдприємство утримує ряд об'єктiв соцiальної 
сфери, а саме два гуртожитки, клуб, спортивний зал, двi їдальнi, медико-санiтарну частину. У квiтнi 
1996 року Днiпродзержинський коксохiмiчний завод був перетворений у вiдкрите акцiонерне 
товариство, 100 вiдсотками акцiй якого станом на 01.01.2012 року володiють 4172 фiзична та 25 
юридичних осiб. 01 квiтня 2011 року, на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства", вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" було 
перейменоване у публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний 
завод". Пiдприємство у 2011 роцi здiйснюєвало зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно з дiючим 
законодавством України. Вартiсть експортної продукцiї становить 43046 тис. доларiв США, в тому 
числi: кокс домений - 14 668 тис. дол. США; коксовий горiх - 1 988 тис. дол. США; коксовий 
дрiбняк - 931 тис. дол. США; пек кам'яновугiльний електродний - 10 310 тис. дол. США; масла 
кам'яновугiльнi - 13 968 тис. дол. США Будь-якого злиття, приєднання, перетворення, подiлу або 
видiлення у звiтному перiодi 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 

У складi ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" знаходиться 3 основних цехи, а саме: 
вуглекоксовий, уловлювання хiмiчних продуктiв коксування, смолопереробний i 19 допомiжних 
цехiв та дiльниць, у тому числi: теплосиловий, ректифiкацiї сирого бензолу, який зараз 
законсервований, по ремонту коксохiмiчного обладнання, енергоремонтний, ремонтно-механiчний, 
сервiсний центр, залiзничний, автомобiльного транспорту, дiльниця контрольно-вимiрювальних 
приладiв та метрологiчного забезпечення, дiльниця iнформацiйних технологiй та зв'язку, 
лабораторiя охорони навколишнього середовища, центральна заводська лабораторiя, газорятувальна 
станцiя, медико-санiтарна частина, вiддiл охорони працi та пожежної безпеки, житлово-соцiальний 
вiддiл, заводоуправлiння та iншi. Органiзацiйна структура пiдприємства вiдображена у Статутi 
товариства. Структура управлiння передбачає однолiнiйну систему адмiнiстративного керiвництва, 
при якiй Генеральний директор здiйснює загальне керiвництво виробництвом i економiкою, а його 
заступники i директора по основним напрямкам роботи вирiшують конкретнi задачi, вiдповiдно до 
своїх функцiональних обв'язкiв. У звiтному перiодi проведенi заходи щодо удосконалення функцiй 
структурних пiдроздiлiв, оптимiзацiї їх чисельностi, виведення непрофiльних активiв на аутсорсинг, 
концентрацiї ресурсiв пiдприємства на основнiй виробничiй дiяльностi, змiцнення вертикально-
iнтегрованої системи керiвництва на основi встановленої пiдпорядкованостi по центрам 
функцiональної вiдповiдальностi. З метою пiдвищення ефективностi управлiння iнвестицiйним 
процесом створений регiональний проектний офiс, для електронного захисту iнформацiї в структурi 
дирекцiї з безпеки введена посада провiдного спецiалiста з iнформацiйної безпеки, зi структури 
пiдприємства виключенi посади заступника генерального директора та директора з логiстики, 
дирекцiя з правових питань виведена на аутсорсинг. В цiлях удосконалення системи управлiння 
виробничими процесами максимально використовуються можливостi сучасних iнформацiйних 
технологiй i засобiв зв'язку, для чого у дiльницi iнформацiйних технологiй та зв'язку створена 
посада начальника групи. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй або представництв ПАТ "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський КХЗ" не має. 

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

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства або змiни його структури з 
боку третiх осiб не надходило. 

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

Правовi основи регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку i складання фiнансової 
звiтностi законодавчо закрiплено Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть 
в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 р., який набрав чинностi з 1 сiчня 2000 року. Облiкова полiтика у 
товариствi здiйснюється згiдно наказу № 989 вiд 31 грудня 2010 року "Про облiкову полiтику i 
органiзацiю бухгалтерського облiку". Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i 
способах розкриття iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стнадартами) 
бухгалтерського облiку. Активи визнанчаються в розмiрi грошових коштiв або справедливої 
вартостi iнших витрат на їхнє придбання. Основнi засоби визнаються активом по первiснiй вартостi. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта 
(модернiзацiя, дообладнування, реконструкцiя i т.д.). Вiдновлення i ремонт активiв вiдображаються 
як витрати у "Звiтi про фiнансовi результати" при понесеннi цих витрат. Земля не є власнiстю 
товариства. Користування землею здiйснюється згiдно договорiв оренди з органами державної 
влади строком до 10 рокiв. Амортизацiя нараховується вiдповiдно до податкового законодавства. 



Прибуток i збитки вiд вибуття основних засобiв вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати". 
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй облiкована по вартостi понесених витрат. 
Нематерiальнi активи зарахованi на балансi по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої 
амортизацiї. Нарахування накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом 
термiну їхнього корисного використання, що встановлюється в момент визнання активу iз 
застосуванням прямолiнiйного методу. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться по 
групам, визначених стандартами бухгалтерського облiку. По кожнiй групi нематерiальних активiв 
встановлений строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв 
дорiвнює нулю. Фiнансовi iнвестицiї, включенi в статтю балансу "Iншi довгостроковi фiнансовi 
iнвестицiї", та поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi. Товарно-матерiальнi 
запаси облiковуються на балансi по собiвартостi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється таким чином: 
- сировина, основнi матерiали, напiвфабрикати - по середньозваженiй собiвартостi; - по допомiжних 
матерiалах, паливу, малоцiннi щвидкозношувальнi предмети - по методу ФIФО; - товари в 
роздрiбнiй торгiвлi - за цiною продажу. Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються i щомiсяця 
розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою вибулих за звiтний 
мiсяць запасiв. Запаси готової продукцiї вiдображенi по виробничiй собiвартостi. Вартiсть 
незавершеного виробництва включає прямi i виробничi накладнi витрати. Дебiторська 
заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги вiдображена в балансi по чистiй реалiзацiйнiй 
вартостi. 

Текст аудиторського висновку Висновок щодо фiнансової звiтностi Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ 
"ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" (далi Компанiя ), яка складається з балансу 
станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв та 
звiту про власний капiтал, примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та 
достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних Положень 
(Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (далi - НП(С)БО) України. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також 
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю 
є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської 
перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. 
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 
суттєвих помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання 
аудиторських доказiв стосовно сум та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдбiр 
процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих 
помилок фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцiнку 
цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та 
достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 



контролю суб'єктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 
загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi 
аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку фiнансова звiтнiсть 
представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "ЄВРАЗ 
Днiпродзержинський коксохiмiчний завод" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi 
результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до 
НП(С)БО в Українi. ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТ?В 
Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року. 1. На нашу думку, вартiсть чистих активiв 
Товариства станом на 31 грудня 2011 року не є меншою за статутний капiтал та вiдповiдає вимогам 
чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2. На нашу 
думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю станом на 31 грудня 2011 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей. 3. На нашу думку, 
твердження управлiнського персоналу Товариства, щодо виконання Товариством значних 
правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного 
законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно. 4. Пiд час планування i виконання 
аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення 
думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою 
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам 
чинного законодавства України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити 
нас вважати, що твердження управлiнського персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану 
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не 
вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 5. Пiд час планування i виконання аудиторських 
процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi 
Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих 
проблем, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства, якi потрiбують розкриття в даному аудиторському висновку. Київ, Україна 
31 березня 2012 року Балченко С. О. Директор ТОВ "БДО" Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, 
виданий 27 листопада 2003 року, рiшення АПУ №197\2. Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", iдентифiкацiйний код 20197074, зареєстроване 25 
листопада 1997 року виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради м. Днiпропетровська, 
розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224 120 
0000 007223, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 054327. Адреса: вул. 
Сєрова, буд. 4, м. Днiпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44. Свiдоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 23.04.2002 року. Договiр на надання аудиторських 
послуг № 57/21А вiд 01 липня 2011 р. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх 
виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва 

Головним напрямком коксохiмiчного виробництва є переробка кам'яновугiльного концентрату i 
одержання з нього коксу металургiйного, коксового газу i хiмiчних продуктiв коксування. ПАТ 



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 

"ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" спецiалiзується на виробництвi коксу, сульфату амонiю, сирого 
бензолу, смоли кам'яновугiльної, фенолу та iнших продуктiв. В загальному обсязi виробництва 
товарної продукцiї у дiючих цiнах їх частка становить у 2010 роцi, у вiдсотках: - коксова продукцiя - 
84,2; - хiмiчна продукцiя - 4,4; - продукти переробки смоли - 11,4. Основними постачальниками 
сировини для ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" є збагачувальнi фабрики Росiйської 
Федерацiї та України, якi переробяють кам'яне вугiлля у кам'яновугiльний концентрат. 
Спiввiдношення постачання сировини з Росiї та з Донецького регiону знаходиться на рiвнi 60 та 40 
вiдсоткiв. Головним постачальником вугiльного концентрату у 2011 роцi було ТОВ "ТД"Євраз-
Ресурс". Основними споживачами готової продукцiї ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" у 
2011 роцi були металургiйнi пiдприємства України. Приблизно 7 вiдсоткiв продукцiї 
вiдвантажувалось у країни близького зарубiжжя, майже 18 вiдсоткiв вiдправлялася на експорт у 
країни дальнього зарубiжжя. Окрiм коксу експортувалась хiмiчна продукцiя - пек електродний, 
технiчний вуглець, сульфат аммонiю, масло нафталiнове. Головними споживачами вiдвантаженої 
продукцiї у 2011 роцi були ТОВ "ТД "Євраз-Ресурс", ВАТ "ДМЗ iм. Петровського" та компанiя 
"Грейрiдже Лiмiтед". Канали збуту та методи продажу, якi використовує емiтент, є його 
комерцiйною таємницею. ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" ввходить в галузь, яка є базовою 
галуззю економiки України та займає середнє мiсце по обсягу виробництва серед коксохiмiчних 
пiдприємств. Економiчне становище ПАТ "ЄВРАЗ Днiпродзержинський КХЗ" не залежить вiд 
сезонних змiн. Пiдприємство має 9 конкурентiв на внутрiшньому ринку, а саме: ПАТ "Авдiївський 
КХЗ" 86066, м. Авдiївка, пр. Iндустрiальний, 1 ПАТ "Донецьккокс" 83042, м. Донецьк, вул. 
Хабаровська, 1 ПАТ "Єнакiївський КХВ" 86406, м. Єнакiєво, вул. Марата, 1 КХВ ПАТ МК 
"Азовсталь" Україна, м. Марiуполь ПАТ "Алчевськкокс" 94223, м. Алчевськ, вул. Красний партизан, 
1 ПрАТ "Макiївкокс" 86106, м .Макiївка, вул. Горького, 1 ПАТ "Ясиновський КХЗ" 86110, м. 
Макiївка ПАТ "Запорiжкокс" 69600, м .Запорiжжя, Запорiзька ГСП 681 КХВ ПАТ МК "Арселор 
Мiттал Кр.Рiг" 50095, м. Кривий Рiг, вул. Орджонiкiдзе, 1 У зв'язку зi зменшенням об'ємiв 
видобування коксуючого вугiлля в Українi, пiдприємство iмпортує значну частину коксуючого 
вугiлля з Росiйської Федерацiї та Казахстану, що позначається на собiвартостi продукцiї. Основнi 
ризики в дiяльностi товариства пов'язанi зi старiнням основних фондiв, з можливими фiнансовими 
збитками вiд винесення судових рiшень не на користь товариства, вiд можливої зупинки окремих 
виробничих пiдроздiлiв через екологiчнi проблеми, вiдсутнiсть ринкiв збуту продукцiї. 
Пiдприємство володiє сучасними технiчними засобами i технологiєю, яка забезпечує високу якiсть 
коксу i хiмiчних продуктiв коксування. На пiдприємствi освоєно виробництво коксу доменного 
рiзного класу крупностi, з широким спектром мiцкостi i технiчного аналiзу, якi вiдповiдають 
мiжнародним стандартам. Для цього використовується сучасне компьютерне обладнання: 
автоматичний петрографiчний комплекс "LUCIA", термогравиметричний аналiзатор "TGA-701", 
аналiзатор сiрки i вуглецю "CS-144", пластомер Гизеллера "РМ-04", дилатометр Одибера-Арну 
"РМИ АА 04", галогенний аналiзатор вмiщення вологи "НБ 43", спектрометр плам'яний "SOLAAR 
S4", апарат "GRAY KING" для визначення коксуємостi вугiлля, дослiднецьке обладнення 
"KARBOTEST", апарат для визначення iндексiв коксу доменого "CRI" и "CSR" та iнше обладнення 
фiрмы "LECO Instrumente Plzen s.r.o." На пiдприємствi впроваджено автоматизовану систему 
диспетчерського управлiння технологiчним процесом вуглекоксового цеху. Ця система призначена 
для диспетчерського управлiння електроприводами конвеєрiв, шиберiв, дробалок i iнших механiзмiв 
у рiзних режимах, усунення аварiйних режимiв роботи, отримання iнформацiї про стан 



технологiчного процесу, що дозволяє ефективно i рацiонально використовувати електроенергiю та 
транспортнi витрати, вести облiк, надходження, складування та використання вугiльних 
концентратiв, полiпшити контроль технологiчного процесу на усiх стадiях виробництва. Проведена 
часткова перекладка обiгрiвальних камер коксування коксової батареї №1-БIС з замiною бронi, 
дверних рам, стоякiв i газовiдводної арматури. Проводились роботи по ремонту вогнетривкої кладки 
коксових печей методом керамiчного наплавлення, що дало змогу зменшити їх швидкiсть зносу. 
Перспективними планами розвитку пiдприємства у 2012 роцi передбачається продовження роботи з 
технiчного переоснащення та реконструкцiї виробництва. 

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 

Товариство у 2011 роцi повернуло на баланс пiдприємства об'єкти соцiальної сфери: зокрема 
туристичну базу, базу вiдпочинку та дитячий оздоровчий табiр, якi були проданi ТОВ "Мосбуд" у 
2008 роцi. Це рiшення про продаж було оскаржене прокуратурою, а договiр купiвлi-продажу 
визнаний у судових iнстанцiях недiйсним. 

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 

У 2011 роцi, через наявнiсть проблем з вiдвантажуванням продукцiї у звязку зв'язку з обмеженностю 
ринкiв сбуту пiдприємство працювало з низьким рiвнем навантажування i недостатнiм 
використаннiм виробничих можливостей, у результатi чого бiльшiсть основних показникiв роботи 
Товариства суттєво меньшi рiвня, досягнутого у 2010 роцi. Коксу валового вироблено на 50,1 тисячi 
тонн менше торiшнього рiвня, смоли кам'яновугiльної вироблено на 2,8 тисячi тонн менше рiвня 
2010 року, сирого бензолу вироблено на 1,1 тисячi тонни менше рiвня 2010 року, сульфату амонiю 
на 1,6 тисячi тонни менше порiвняльного перiоду. Показники виробництва кам?яновугiльних мастил 
та переробки смоли кам'яновугiльної не погiршилися i становлять 102 i 100 вiдсоткiв вiдносно 2010 
року. Стабiльний об'єм виробництва забезпечений попри вкрай зношеного пiчного фонду i 
незадовiльного стану основних засобiв, в результатi чого залишається низьким коефiцiєнт 
використання виробничих потужностей, який становить 63,3 вiдсотки по коксовiй батареї 1-бiс та 
78,8 вiдсотка по коксовiй батареї №5. Разом з тим, завдяки правильному використанню виробничо-
технiчного потенцiалу, впровадженню органiзацiйно-технiчних заходiв щодо вдосконалення 
технологiчних процесiв завод продовжує випускати якiсну i конкурентоспроможну продукцiю. За 
пiдсумками 2011 року всi показники якостi вугiльної шихти, коксу доменного, хiмiчних продуктiв 
коксування, кам'яновугiльної смоли i мастил повнiстю вiдповiдали вимогам стандартiв i умовам 
укладених договорiв. У зв'язку з обмеженим фiнансуванням товариство максимально 
використовувало режим економiї сировинних i паливно-енергетичних ресурсiв. Так, електроенергiї 
витрачено на 8 мiльйонiв 640 тисяч кiловат-годин менше встановленого лiмiту, питної та технiчної 
води використано на 38 тисячi i 289 тисяч менше лiмiту, витрати умовного палива на обiгрiв 
коксових печей склали 114 кiлограмiв на тонну коксупри планi на 112 кiлограмiв на тонну коксу. 
Основнi засоби розташованi за адресою: м. Днiпродзержинськ, вул. Колеусiвська, 1, на головному 
виробництвi площею 81,6 га. В оренду об'єкти нерухомостi i основнi засоби не передавалися i не 
орендувалися. Здiйснювалися заходи щодо охорони навколишнього середовища, реалiзацiя яких 
дозволила знизити викиди шкiдливих речовин в атмосферу порiвняно з 2010 роком на 31 тонну. Для 
цього в вуглекоксовому цеху виконанi роботи з установки дверей коксових печей з герметизацiєю 
газовiдвiдної арматури на суму 9 мiльйонiв 917 тисяч гривень, проведений капiтальний ремонт 



коксової батареї 1-БIС на суму 20 мiльйонiв 774 тисячi гривень. Сума збору за забруднення 
природного середовища склала 490,4 тисячi гривень. Для зменшення негативного впливу 
пiдприємства на навколишне середовище продовжується будiвництво цеху очистки коксового газу 
вiд сiрководню кошторисною вартiстю 60600 тис.грн. У 2011 роцi на цi цiлi витрачено 16354 
тис.грн.; Фiнансування капiтального будiвництва проводиться за рахунок отримання коштiв вiд 
основної виробничої дiяльностi. Збiльшення обсягiв виробництва пiсля закiнчення будiвництва цеху 
очищення коксового газу вiд сiрководню не очiкується. 

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

Головна проблема пiдприємства пов'язана зi старiнням основних фондiв. Незважаючи на 
подовження термiну експлуатацiї повнiстю амартизованих основних фондiв, вартiсть яких складає 
120830 тис.грн, ступень зносу основних фондiв знаходиться у розмiрi 80 вiдсоткiв. Останнє 
оновлення основних фондiв здiйснювалося у 1989 роцi, коли була збудована нова коксова батарея 
потужнiстю 0,75 млн. тонн коксу на рiк. Для подальшої дiяльностi пiдприємства, зниження 
собiвартостi продукцiї та нарощування виробничого потенцiалу необхiдно залучення додаткових 
iнвестицiйних ресурсiв для модернiзацiї виробничих потужностей, зокрема, для будiвництва нової 
коксової батареї. Законодавчих та економiчних обмежень щодо пiдприємства не застосовувалось. 

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

За порушення чинного законодавства пiдприємство сплатило 1260,7 тис. грн. штрафiв. В основному 
цi виплати пов'язанi з невиконанням плана перевiзок вантажiв залiзничним транспортом та 
порушень природоохоронного законодавства. 

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

Фiнансування капiтальних витрат на ремонт, технiчне переозброювання, реконструкцiю та 
утримання соцiальної сфери пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв. 
Iнвестицiйних вкладань або iнвестицiйних зобов'язань у виробництво у 2011 роцi з боку iнших 
iнвесторiв або держави не здiйснювалося. За висновками фахiвцiв загальний коефiцiєнт лiквiдностi 
пiдприємства вiдповiдає нормативу, що свiдчить про достатнiсть оборотних засобiв для погашення 
боргiв та досить високий рiвень платоспроможностi товариства. 

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

Контракти i угоди на реалiзацiю продукцiї укладаються з урахуванням її собiвартостi та реальних 
можливостей пiдприємства. Усi умови, зазначенi в угодах на 2011 рiк, виконанi. Усього у минулому 
роцi укладено 750 договорiв. Прибутки вiд виконання умов договорiв i контрактiв враховуються при 
пiдрахунку собiвартостi продукцiї. 

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) 

Для забезпечення стабiльної роботи Товариства у 2012 роцi передбачаються наступнi основнi 
напрямки. Структурний напрямок має намiр продовження проведення органiзацiйних заходiв щодо 
скорочення витрат на утримання допомiжних i непрофiльних активiв шляхом оптимiзацiї i 
скорочення чисельностi управлiнського персоналу, передачу об'єктiв соцiальної сфери у комунальну 
власнiсть, створення нових видiв послуг. Комерцiйний напрямок передбачає подальше посилення 
ролi виробничих пiдроздiлiв i управлiнських структур у контролi за системою планування та 
реалiзацiєю заводського бюджету, забезпечення прозоростi фiнансових угод i операцiй, 
недопущення економiчних ризикiв у процесi виробничої дiяльностi. Iнвестицiйний напрямок 
полягає в забезпеченнi вiддачi вiд вкладення у виробництво фiнансових iнвестицiй. У 2012 роцi 
планується виконати наступнi основнi iнвестицiйнi заходи: По вуглекоксовому цеху: 1. Ремонт 



кладки коксових батарей № 1-БIС i № 5 методом керамiчного наплавлення для забезпечення 
продовження строку експлуатацiї пiчного фонду. 2. Капiтальний ремонт коксової батареї № 1-БIС iз 
частковою перекладкою опалювальних простiнкiв камер коксування, що забезпечить стабiльну 
роботу цеху i полiпшить використання виробничих потужностей. По смолопереробному цеху: 1. 
Капiтальний ремонт ректифiкацiйної колони К-2, обладнання i устаткування, що дозволить 
забезпечити збiльшення виходу якiсної продукцiї. По цеху вловлювання хiмiчних продуктiв 
коксування: 1. Ремонт комплексу сатуратора № 3 для забезпечення якостi очищення коксового газу 
вiд амiаку. 2. Монтаж i введення у дiю бензольної колони i печi вогняного пiдiгрiву для 
удосконалення технологiї виробництва. По капiтальному будiвництву: 1. Продовження будiвництва 
цеху очищення коксового газу вiд сiрководню. По охоронi навколишнього середовища: 1. 
Встановлення дверей коксових печей з герметизацiєю газовiдвiдної арматури. У зв'язку iз значним 
зносом основних виробничих фондiв на пiдприємствi буде продовжена робота з технiчного 
переоснащення та реконструкцiї виробництва. Бюджет фiнансування за цiєю програмою 
заплановано на рiвнi минулорiчних витрат. Основним принципом фiнансової полiтики Товариства в 
2012 роцi залишається принцип максимiзацiї прибутку i обiгових грошових коштiв. З цiєю метою в 
Товариствi заплановано низку заходiв, основними з яких є зниження витрат за усiма напрямами 
дiяльностi Товариства, пошук нових споживачiв продукцiї, гнучка полiтика цiноутворення. В 
питаннях кадрової полiтики основнi напрямки дiяльностi сформованi виходячи iз стратегiчних цiлей 
пiдприємства. В першу чергу це забезпечення виробничого, економiчного та технологiчного циклiв 
пiдприємства квалiфiкованим персоналом, мотивованим на полiпшення результатiв працi та 
органiзацiя ефективної роботи персоналу. З цiєю метою в 2012 роцi планується забезпечити 
пiдвищення рiвня заробiтної плати на 18 вiдсоткiв. Виконання запланованих заходiв вiдповiдно до 
укладених контрактiв повинно забезпечити виробництво коксу валового шестивiдсоткової вологостi 
у розмiрi 600 тисяч тонн, смоли кам'яновугiльної у розмiрi 22 тисяч тонн, сульфату амонiю у розмiрi 
9 тисяч тонн, бензолу сирого у розмiрi 5 тисяч тонн, переробку смоли кам?яновугiльної у розмiрi 57 
тисяч тонн. Усього планується реалiзувати готової продукцiї на суму 1 мiльярд 354 мiльйонiв 
гривень, що дозволить забезпечити стабiльну виробничо-господарську дiяльнiсть, збереження 
працездатного колективу та створити передумови для вирiшення нових стратегiчних завдань. 

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

Фiнансування дослiджень та наукових розробок у 2011 роцi, якi проводилися спецiалiзованими 
науково-дослiдницькими закладами не здiйснювалося. 

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 

Товариством за 2011 рiк подано 8 претензiй на загальну суму 1736 тис. грн, в т.ч: 1.ТОВ "Марка - 
Плюс" на суму 1038 тис.грн. щодо стягнення заборгованостi. 2. ТОВ "Марка- Плюс" на суму 537 
тис.грн. щодо стягнення заборгованостi. 3. ДП "Приднiпровська залiзниця" на суму 12,6 тис.грн. 
щодо стягнення заборгованостi. 4. ДП "Приднiпровська залiзниця" на суму 17,4 тис.грн. щодо 
стягнення заборгованостi. 5. ВАТ "Стаханiвський завод технiчного вуглецю" на суму 99,4 тис.грн. 
щодо стягнення iнфляцiйних витрат. 6.ТОВ "Євраз Транс Україна" на суму 48,7 тис.грн. щодо 
стягнення заборгованостi. 7. ПП "Промснаб" на суму 8 тис.грн. щодо стягнення штрафу. 8.ТОВ 
"Мостбуд" на суму 38,5 тис.грн. щодо стягнення заборгованостi. Товариством за 2011 заявлено 2 
позова на суму 638, 3 тис. грн, в т. ч.: 1. До .ТОВ "Марка - Плюс" на суму 537,1 тис.грн. щодо 
стягнення заборгованостi. 2. До ТОВ "Iнвестконсалтинг" на суму 101,2 тис.грн. щодо стягнення 
заборгованостi. До товариства подано 5 претензiй на суму 1157,2 тис. грн, в т.ч.: 1. Державна 



екологiчна iнспекцiя щодо вiдшкодування збиткiв за викиди шкiдливих речовин бiльше норми на 
суму 776,9 тис.грн. 2. Державна екологiчна iнспекцiя щодо вiдшкодування збиткiв за викиди 
шкiдливих речовин бiльше норми на суму 362,3 тис.грн. 3. ДП "Приднiпровська залiзниця" щодо 
сплати додаткових зборiв на суму 5, 4 тис. грн. 4. Днiпропетровський спецiальний вузол зв?язку 
щодо стягнення заборгованостi на суму 7,4 тис.грн. 5. Днiпропетровський спецiальний вузол зв?язку 
щодо стягнення заборгованостi на суму 5,4 тис.грн До товариства подано 12 позовiв на суму 1065 
тис.грн, в т.ч: 1. Прокуратурою в iнтересах держави щодо внесення змiн в договiр оренди земельної 
дiлянки - у задоволеннi позову вiдмовлено. 2. ПП "Металпром" щодо стягнення заборгованостi на 
суму 138,6 тис.грн. 3. Природоохоронною прокуратурою в iнтересах держави щодо виконання 
природоохоронних заходiв. 4. ДП "Приднiпровська залiзниця" щодо стягнення штрафу на суму 11,2 
тис.грн. - позов задовiльнений частково на суму 2,5 тис.грн. 5. ДП "Приднiпровська залiзниця" щодо 
стягнення штрафу на суму 11,2 тис.грн. - позов задовiльнений частково на суму 2,5 тис.грн. 6 .ВАТ 
"Стаханiвський завод технiчного вуглецю" щодо визначення договору недiйсним - у задоволеннi 
позову вiдмовлено. 7. Днiпропетровське вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв щодо 
стягнення штрафу за не створенi робочi мiсця для iнвалiдiв на суму 904, 6 тис. грн. - у задоволеннi 
позову вiдмовлено. 

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 

Майно товариства у заставу не передавалось, не продавалось i не вiдчуждалося. Обмежень прав 
власностi Товариство не має. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) Найменування 
основних засобів 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого 
призначення: 578427.354 500317.296 0.000 0.000 578427.354 500317.296 

будівлі та споруди 152393.159 129942.710 0.000 0.000 152393.159 129942.710 

машини та 
обладнання 402495.455 351724.417 0.000 0.000 402495.455 351724.417 

транспортні засоби 23478.367 17568.397 0.000 0.000 23478.367 17568.397 

інші 60.373 1081.772 0.000 0.000 60.373 1081.772 



2. Невиробничого 
призначення: 1825.324 6402.744 0.000 0.000 1825.324 6402.744 

будівлі та споруди 1689.620 6052.686 0.000 0.000 1689.620 6052.686 

машини та 
обладнання 133.294 284.600 0.000 0.000 133.294 284.600 

транспортні засоби 0.000 0.627 0.000 0.000 0.000 0.627 

інші 2.410 64.831 0.000 0.000 2.410 64.831 

Усього 580252.678 506720.040 0.000 0.000 580252.678 506720.040 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2012 року склала 2393661 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 01.01.2012 року 
склала 78,8 %. Сума нарахованого зносу станом на 01.01.2012 року склала 1886941 тис.грн. Обмежень у використаннi майна пiдприємство не має. 
Основних засобiв пiдприємство не орендувало. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн)  739908.000 798634.000 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  170584.000 170584.000 

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн)  170584.000 170584.000 

Опис Вартiсть чистих активiв розраховано згiдно до "Методичних рекомендацiй з визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", 
затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року, шляхом зменшення суми усiх активiв на суму усiх зобов'язань. Пiдприємство 
не має нематерiальних активiв та основних засобiв, по яких iснує обмеження прав та якi оформленi пiд заставу. 

Висновок Вартiсть чистих активiв становить 739908 тисяч гривень, що перевищує вартiсть статутного капiталу, який становить 170584 тисяч гривень 
та вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 



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 0.000 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 0.000 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 3194.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 91846.000 X X 

Усього зобов'язань X 95040.000 X X 

Опис:  

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 

28.03.2011 29.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

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

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 1 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): Вiдкликання дiючого Голови Правлiння та всiх дiючих членiв Правлiння Товариства та призначення Генерального директора Товариства. 
Про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (змiну реєстратора, що здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв). 

Так 

 

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

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  (осіб) 



1 Кількість членів наглядової ради  4 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

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

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

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  4 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  17 

 

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)  У складi Наглядової ради жодних комiтетiв не створювалося. 

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)  Усiх членiв Наглядової ради було обрано на чергових загальних зборах акцiонерiв 28.03.2011 
року з числа акцiонерiв - юридичних осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй товариства. 



 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.  
 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00  
 

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  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Так Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Так Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Так Так Ні 

10 Інше(запишіть): немає  Ні Ні 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 Ні 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  Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

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

 

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 



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):  Крiм того iснують: Кодекс корпоративного управлiння та Положення про iнформацiйну полiтику. 

 

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 Так 

2 

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

Так Так Так Так Так 

3 
Інформація про склад 
органів управління 
товариства  

Так Так Так Так Так 

4 Статут та внутрішні 
документи  Так Ні Так Так Так 

5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення  

Ні Ні Так Так Так 



6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства  

Ні Так Так Ні Ні 

 

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

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   X 

4 Частіше ніж раз на рік  X  

 

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) Так 
 

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)  Зовнiшнiй аудитор 

 

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)  Згiдно Статуту товариства останню планову перевiрку ревiзiйна комiсiя проводила для складання висновку за рiчним звiтом та 
балансом товариства, який був затверджений загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Днiпродзержинський КХЗ" вiд 28 березня 

2011 року. 

 



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) - Так  
 

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) У зв'язку з переведенням iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, було змiнено 
реєстратора, який вiв реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, на депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв. 

 

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

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 28.03.2011 ; яким органом 
управління прийнятий: Затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства ?Днiпродзержинський коксохiмiчний 
завод? протокол № 1/2011 вiд 28.03.2011 р.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) X; укажіть яким 
чином його оприлюднено: ?нформацiю розмiщено на власнiй iнтернет-сторiнцi.  

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 Товариство реалiзовує ефективнi та прозорi механiзми забезпечення прав та 
iнтересiв своїх акцiонерiв, дотримується полiтики рiвного вiдношення до всiх акцiонерiв, мiноритарних та мажоритарних, резидентiв та нерезидентiв, 
забезпечує право акцiонерiв приймати участь в управлiннi Товариством шляхом участi в загальних зборах акцiонерiв, отримувати прозору та достовiрну 
iнформацiю про дiяльнiсть та стан Товариства. Товариство дотримується полiтики захисту прав своїх працiвникiв та кредиторiв, високої дiлової етики з 
партнерами та всiма особами з якими знаходиться у правовiдносинах. У перспективi Товариство планує збiльшувати лiквiднiсть своїх цiнних паперiв i 
залучати надiйних i стратегiчних iнвесторiв. У Товариствi добре усвiдомлюють ступiнь впливу взiрцевої корпоративної поведiнки на ставлення iнвесторiв до 
усього українського iнвестицiйного середовища i прагнуть перетворити Товариство на дiйсно публiчну компанiю. Товариство проголошує добровiльне 
запровадження у власну дiяльнiсть бiльш високих стандартiв корпоративної поведiнки, анiж тi, що вимагаються законодавством України.  

 



Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

д/н 

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. 

д/н 

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. 

д/н 

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. 

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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. 

д/н 

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



д/н 

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

д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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. 

д/н 

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

д/н 

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

д/н 

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). 

д/н 



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

д/н 

 

 

 

 

 

 

Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 28.03.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "ЄВРАЗ Днiпродзержинський коксохiмiчний 
завод" за ЄДРПОУ 05393085 

Територія  за КОАТУУ 1210436300 

Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 



Орган державного управління  за КОДУ 06024 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 23.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 51901, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Колеусiвська, б.1 

Середня кількість працівників 1388 

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 58 335 

- первісна вартість 011 133 463 

- накопичена амортизація 012 ( 75 ) ( 128 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 39459 51702 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 580253 506720 

- первісна вартість 031 2375214 2393661 

- знос 032 ( 1794961 ) ( 1886941 ) 

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 0 0 

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 6057 23470 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 625827 582227 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 106216 89084 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 7336 9263 

Готова продукція 130 19441 37127 

Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 299003 25710 

- первісна вартість 161 313241 34606 



- резерв сумнівних боргів 162 ( 14238 ) ( 8896 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 56084 134218 

- за виданими авансами 180 2857 5436 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2277 2626 

Поточні фінансові інвестиції 220 835 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 365 126 

- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 2432 247 

Інші оборотні активи 250 62 815 

Усього за розділом II 260 496908 304652 

III. Витрати майбутніх періодів 270 127 182 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 1122862 887061 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 170584 170584 

Пайовий капітал 310 0 0 



Додатковий вкладений капітал 320 520 520 

Інший додатковий капітал 330 785076 761896 

Резервний капітал 340 0 77 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -157546 -193169 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 798634 739908 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 45279 52113 

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 45279 52113 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 



Усього за розділом III 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 249582 84499 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 6765 2978 

- з бюджетом 550 18485 3194 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 1005 1364 

- з оплати праці 580 1845 2150 

- 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 1267 855 

Усього за розділом IV 620 278949 95040 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 1122862 887061 

Примітки Правовi основи регулювання питань методологiї бухгалтерського облiку i складання фiнансової 
звiтностi законодавчо закрiплено Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть 
в Українi" № 996 - XIV вiд 16.07.1999року, який набрав чинностi з 01 сiчня 2000 року (зi змiнами та 
доповненнями). Форми фiнансової звiтностi i порядок їхнього заповнення встановленi 
Мiнiстерством Финансiв України за узгодженням з Державним комiтетом статистики України. 



Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. Фiнансова звiтнiсть, що 
надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацiї, якi регулюються 
нацiональними положеннями (стнадартами) бухгалтерського облiку, що застосовуються, починаючи 
iз сiчня 2000 року. Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi. Активи 
визнанчаються в розмiрi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших витрат на їхнє 
придбання. Основнi засоби визнаються активом по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть основних 
засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, 
дообладнування, реконструкцiя i т.д.). Вiдновлення i ремонт активiв вiдображаються як витрати у 
"Звiтi про фiнансовi результати" при понесеннi цих витрат. Земля не є власнiстю товариства. 
Користування землею здiйснюється згiдно договорiв аренди з органами державної влади строком до 
10 рокiв. Амортизацiя нараховується вiдповiдно до податкового законодавства. Прибуток i збитки 
вiд вибуття основних засобiв вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати". Вартiсть незавершених 
капiтальних iнвестицiй облiкована по вартостi понесених витрат. Нематерiальнi активи зарахованi 
на балансi по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Нарахування накопиченої 
амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом термiну їхнього корисного 
використання, що встановлюється в момент визнання активу iз застосуванням прямолiнейного 
методу. Фiнансовi iнвестицiї, включено в статтi балансу "Прочi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї", 
та поточнi фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi. Товарно-матерiальнi запаси 
облiковуються на балансi по собiвартостi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється таким чином: - 
сировина, основнi матерiали, напiвфабрикати - по середньозваженiй собiвартостi; - по допомiжних 
матерiалах, паливу, малоцiннi щвидкозношувальнi предмети - по методу ФIФО; - товари в 
роздрiбнiй торгiвлi - за цiною продажу. Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються i щомiсяця 
розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою вибулих за звiтний 
мiсяць запасiв. Вiдповiдно до принятої облiкової полiтики, виходячи з принципу обачностей та 
iстотної iнформацiї оборотними малоцiнними щвидкозношуваними предметами визначаються 
предмети незалежно вiд їх первисної вартостi та термiном служби до одного року. Запаси готової 
продукцiї вiдображенi по виробничiй собiвартостi. Вартiсть незавершеного виробництва включає 
прямi i виробничi накладнi витр 

Керівник Рафальський Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Аверченкова Оксана Олександрiвна 

 
 



 

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 1649403 1554257 

Податок на додану вартість 015 213700 223802 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 5095 ) ( 20436 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1430608 1310019 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 1387818 ) ( 1226020 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 42790 83999 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 399248 227989 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 14089 ) ( 12307 ) 

Витрати на збут 080 ( 39551 ) ( 25927 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 439498 ) ( 254750 ) 

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 0 19004 

- збиток 105 ( 51100 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 89 

Інші доходи 130 6416 1752 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 5628 ) ( 4873 ) 

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

Інші витрати 160 ( 8763 ) ( 3955 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 12017 

- збиток 175 ( 59075 ) ( 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 ( 0 ) ( 10654 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 1488 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 1363 

- збиток 195 ( 57587 ) ( 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 0 1363 

- збиток 225 ( 57587 ) ( 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 1257877 1083546 

Витрати на оплату праці 240 53022 44610 

Відрахування на соціальні заходи 250 23202 19003 

Амортизація 260 90772 98729 

Інші операційни витрати 270 99517 134814 

Разом 280 1524390 1380702 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 682337.28400000 682337.28400000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 682337.28400000 682337.28400000 



Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.08400000 0.00200000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.08400000 0.00200000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Доход визначається вiдповiдно до принципу нарахування i вiдповiдностi. Доход вiд надання послуг 
визначається по оцiнцi ступеня закiнчення операцiй шляхом вивчення виконаної роботи. Визнанi 
доходи класифiкуються на: 1) доход вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг; - iншi операцiйнi 
доходи; - фiнансовi доходи; - iншi доходи. 2) надзвичайнi доходи. Витрати визнаються в звiтi про 
прибутки i збитки на пiдставi безпосереднього зв'язку мiж понесеними витратами i надходженнями 
доходу. Витрати визнаються й у тих випадках, коли майбутнi економiчнi вигоди перестають 
вiдповiдати вимогам для визнання їх у балансi активу. 

Керівник Рафальський Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Аверченкова Оксана Олександрiвна 

 
 
 

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 1815731 1385979 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 107292 33246 

Повернення авансів 030 1933 295 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 22 26 



Бюджету податку на додану вартість 040 0 983 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 20 

Отримання субсидій, дотацій 050 14 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 379350 209581 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1677871 ) ( 1249744 ) 

Авансів 095 ( 100967 ) ( 70886 ) 

Повернення авансів 100 ( 187 ) ( 116 ) 

Працівникам 105 ( 41247 ) ( 34568 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 149 ) ( 191 ) 

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

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 49094 ) ( 25011 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 24578 ) ( 19740 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 23769 ) ( 14244 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 145 ( 382020 ) ( 215697 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4460 -67 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4460 -67 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 



Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 1024 

- необоротних активів 190 0 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 63 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 835 ) 

- необоротних активів 250 ( 6924 ) ( 0 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -6924 252 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -6924 252 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -2464 185 

Залишок коштів на початок року 410 2797 2664 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 40 -52 

Залишок коштів на кінець року 430 373 2797 

Примітки Грошовi потоки складаються з платежiв, як у нацiональнiй валютi, так i в iноземнiй валютi, у тому 
числi: долларах США, росiйських карбованцях, євро. 

Керівник Рафальський Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Аверченкова Оксана Олександрiвна 

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 
початок року 010 170584 0 520 627608 0 -92782 0 0 705930 

Коригування: 

Зміна облікової 
політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виправлення 
помилок 030 0 0 0 157468 0 -64764 0 0 92704 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 170584 0 520 785076 0 -157546 0 0 798634 

Переоцінка активів: 

Дооцінка 
основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -1138 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -1138 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

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

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

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

 120 0 0 0 -22042 0 22042 0 0 0 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -57588 0 0 -57588 

Розподіл прибутку: 

Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 77 -77 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 
заборгованості 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 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
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 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
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 -23180 77 -35623 0 0 -58726 

Залишок на кінець 
року 300 170584 0 520 761896 77 -193169 0 0 739908 

Примітки Власний капiтал Товариства складає 739908 тис.грн., та включає в себе статутний капiтал, 
додатковий вкладений капiтал, iнший додатковий капiтал, до складу якого входить iндексацiя 
основних фондiв та фонд безоплатно одержаних основних засобiв, резервний фонд та 
нерозподiлений прибуток. Статутний капiтал Товариства складає 170584 тис.грн. За звiтний перiод 
змiн у статутному капiталi не було. 

Керівник Рафальський Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Аверченкова Оксана Олександрiвна 



 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

Групи нематеріальних активів Код 
рядка 

первісна 
(пероцінена
) вартість 

накопичена 
амортизаці

я 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(переоціненої 
вартості) 

накопичено
ї 

амортизації 

первісна 
(пероцінена
) вартість 

накопичена 
амортизаці

я 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік первісної 
(переоціненої 
вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 
вартість 

накопичена 
амортизація 

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

Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування 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 промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним права 050 96 73 272 0 0 0 0 38 0 0 0 368 111 

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

Інші нематеріальні активи 070 37 2 58 0 0 0 0 15 0 0 0 95 17 

Разом 080 133 75 330 0 0 0 0 53 0 0 0 463 128 

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 

у тому числі 
Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року 
одержані за 

фінансовою орендою 
передані в оперативну 

оренду 
Групи 

основних 
засобів 

Код 
рядка 

первісна 
(пероцінена) 
вартість 

знос 

Надійшло 
за рік 

первісної 
(переоціненої 
вартості) 

зносу 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 

Нараховано 
амортизації 

за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік 
первісної 

(переоціненої 
вартості) 

зносу 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 
первісна 

(пероцінена) 
вартість 

знос 

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

Земельні 
ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель 

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

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

120 784280 630311 44 0 0 34 34 24131 0 9410 3297 793700 657705 0 0 2173 1489 

Машини та 
обладнання 130 1530812 1128070 11276 0 0 5035 4042 60039 1139 608 447 1537661 1185653 0 0 494 386 

Транспортні 
засоби 140 58365 34886 344 0 0 0 0 6256 0 4 2 58713 41144 0 0 0 0 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

150 190 157 921 0 0 8 8 28 0 113 96 1216 273 0 0 8 8 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 
насадження 170 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Інші основні 
засоби 180 31 2 188 0 0 0 0 13 0 0 0 219 15 0 0 8 0 

Бібліотечні 
фонди 190 38 38 12 0 0 0 0 12 0 0 0 50 50 0 0 0 0 

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

200 1496 1496 240 0 0 373 373 240 0 737 737 2100 2100 0 0 0 0 

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

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



Природні 
ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна 
тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети 
прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи 

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

Разом 260 2375214 1794961 13025 0 0 5450 4457 90719 1139 10872 4579 2393661 1886941 0 0 2683 1883 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 788 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 28714 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 120831 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

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) 225 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 788 

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 6551 44786 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 14019 1660 



Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 260 124 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 327 33 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 5994 4750 

Разом 340 27151 51353 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року 
Найменування показника Код 

рядка За рік 
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 410 835 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 835 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 0 0 

Операційна курсова різниця 450 308 279 

Реалізація інших оборотних активів 460 0 111 

Штрафи, пені, неустойки 470 484 1261 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 1275 6823 

Інші операційні доходи і витрати 490 397181 431024 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 4349 

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 530 0 X 



Дивіденди 

Проценти 540 X 0 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 5628 

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 43 X 

Списання необоротних активів 620 X 993 

Інші доходи і витрати 630 6373 7770 

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 0 

Поточний рахунок у банку 650 126 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 



Еквіваленти грошових коштів 680 247 

Разом 690 373 

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

VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за звітний рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
використану 

суму у 
звітному році 

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 

врахована при оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 710 3802 7608 0 6259 0 0 5151 

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення 720 41477 8685 0 3200 0 0 46962 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 25319 4349 0 285 18914 0 10469 

Разом 780 70598 20642 0 9744 18914 0 62582 



VIII. Запаси 

Переоцінка за рік 
Найменування показника Код 

рядка
Балансова вартість на кінець 

року збільшення чистої вартості 
реалізації уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 78590 963 14785 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 708 9 17 

Тара і тарні матеріали 830 766 0 23 

Будівельні матеріали  840 642 12 113 

Запасні частини 850 8018 92 1073 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 360 16 130 

Незавершене виробництво 890 9263 11 69 

Готова продукція 900 37127 146 21625 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 135474 1249 37835 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 111508 

переданих у переробку (922) 0 

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 

у т.ч. за строками не погашення 
Найменування показника Код 

рядка Всього на кінець року
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 34606 24919 4731 4956 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2626 2585 26 15 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 285 

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 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072) 980 0 

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 15925 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 6057 

- на кінець звітного року 1225 23470 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -1488 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 15925 



- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -17413 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

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 90772 

Використано за рік - усього 1310 27151 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 12545 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 14279 

- з них машини та обладнання 1313 12991 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 327 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 



 
 

XIV. Біологічні активи 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок року Вибуло за рік Залишок на кінець року 
Групи 

біологічних 
активів 

Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

Надійшло 
за рік 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

Нараховано 
амортизації за 

рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 

Вигоди від 
відновлення 
корисності первісна 

вартість 
накопичена 
амортизація 

Залишок на 
початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Зміни 
вартості 
за рік 

Вибуло 
за рік 

Залишок 
на кінець 
року 

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

Довгострокові 
біологічні 
активи - усього 
у тому числі: 

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна 
худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 
насадження 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 
довгострокові 
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 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини на 
вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 
активи в стані 
біологічних 
перетворень 
(крім тварин на 
вирощуванні 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 0 0 0 0 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 

 

Результат від 
первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, пов'язані 
з біологічними 
перетвореннями 

дохід витрати 

Уцінка 
Виручка 

від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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



кісточкові) 

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 

Сільськогосподарська 
продукція та додаткові 
біологічні активи - 
разом 

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

 



Керівник Рафальський Павло Миколайович 

Головний бухгалтер Аверченкова Оксана Олександрiвна 
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