
Титульний аркуш 

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

Генеральний 
директор       Тимошенко Павло Геннадiйович 

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

М.П. 
24.07.2015 

(дата) 
Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 
00191023 

4. Місцезнаходження 
50079, мiсто Кривий Рiг, - 

5. Міжміський код, телефон та факс 
0564396417, 0564384913 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

24.07.2015 
(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена 
на сторінці 

http://sevgok.metinvestholding.com в мережі 
Інтернет 

24.07.2015 
(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності X 

18. 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)  



19. Примітки: 
До п.2. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - 25.02.2015 року 
закiнчився термiн дiї лiцензiїї АВ №585619 "Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-
технiчного навчання", виданої 01.06.2011р. Мiнiстерством освiти i науки молодi та спорту 
України. В звiтному перiодi Товариство здiйснювало дiї для отримання нової лiцензiї. Нова 
лiцензiя в станi оформлення. 
До п.3 "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" – у звiтному перiодi за 
участю ПАТ "ПIВНГЗК" створено юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОЦIАЛЬНI IНIЦIАТИВИ КРИВОРIЖЖЯ", код за ЄДРПОУ 39808111. 
Статутний капiтал створеного Товариства становить 50000,00 грн., внеском ПАТ «ПIВНГЗК» є 
грошовi кошти у сумi 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копiйок), що складає 1,00% статутного 
капiталу. 
ПАТ «ПIВНГЗК» є одним iз засновникiв (учасникiв) Асоцiацiї "Укррудпром" з 2004 року, частка 
участi у структурi об'єднання 15,10%. ПАТ «ПIВНГЗК» є одним iз засновникiв (учасникiв) ТОВ 
"МI-ЦЕНТР" з 2012 року, частка участi у структурi об'єднання 50,0%. 
До п.4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - ПАТ «ПIВНГЗК» у 
звiтному перiодi не вводив посаду корпоративного секретаря, посада корпоративного секретаря не 
передбачена Статутом ПАТ "ПIВНГЗК". 
До п.5 Iнформацiя про посадових осiб емiтента: 
В звiтному перiодi 02.04.2015 було розмiщено повiдомлення в системi розкриття iнформацiї про 
змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: 
На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК», що вiдбулися 31 березня 2015 року 
(Протокол №1 вiд 31.03.2015 року), були прийнятi рiшення:  
- припинити 31 березня 2015 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 
зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 
номер 24321697). 
Змiни в складi посадових осiб вiдбулися в зв’язку з закiнченням термiну повноважень 
одноособового члена Наглядової ради та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Строк перебування 
на посадi з 19.04.2012 року.  
- обрати з 01 квiтня 2015 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну 
компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company 
Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 3 (три) роки. Приватнiй компанiї з 
обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. належить 1 862 529 909 штук простих iменних акцiй, 
що складає 80,3220% вiд статутного капiталу емiтента.  
 
В зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї емiтентом не заповнюются форми: 
- «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй. 
- «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» - Товариство не здiйснювало випуску 
iнших цiнних паперiв. 
- «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» - Товариство не здiйснювало випуску похiдних цiнних 
паперiв. 
Iнформацiя по пунктах 9-15 не заповнюється: Товариство не здiйснювало випуску iпотечних 
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв i сертифiкатiв ФОН. 
- Не надається «Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку» у зв’язку з наданням Фiнансової звiтностi, яка складена за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi. Пiдприємство вперше застосувало норми МСФЗ з 01.01.2009 
року. 
- Не надаються форми: «Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)», «Звiт про рух 
грошових коштiв (за непрямим методом)», «Звiт про власний капiтал» тому що, згiдно ст.13 
Закону України №996 от 16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є 
календарний рiк. Промiжна звiтнiсть складається щоквартально наростаючим пiдсумком з початку 



звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi результати».  
- «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» вiдсутнiй - Товариство не здiйснювало випуску цiльових 
облiгацiй пiдприємств. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

2. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної 
особи (за наявності) 

А01 №565046 

3. Дата проведення державної 
реєстрації 28.10.1996 

4. Територія (область) Дніпропетровська  
5. Статутний капітал (грн) 579707000.00 

6. Відсоток акцій у статутному 
капіталі, що належать державі 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 
статутного капіталу, що передано до 
статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової 
компанії 

0 

8. Середня кількість працівників 
(осіб) 6344 

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

07.10 Добування залiзних руд, 46.72 Оптова торгiвля 
металами та металевими рудами, 49.41 Вантажний 

автомобiльний транспорт 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПАТ «ПIВНГЗК» є: - Вищий орган 
Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; -

Наглядова рада Товариства; - Виконавчий орган Товариства 
(одноосiбний) – Генеральний директор Товариства; - 

Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними 
зборами акцiонерiв). Органи Товариства дiють в межах 

своїх повноважень та компетенцiї, що визначається 
Статутом Товариства. Утворення та вiдкликання (змiна) 
органiв Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв шляхом внесення змiн до Статуту 
Товариства. Вищим органом Товариства є Загальнi збори 
акцiонерiв Товариства, якi скликаються не рiдше одного 

разу на рiк. Наглядова рада Товариства є органом 
Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства 
та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом та чинним 
законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства 
дiє на пiдставi Статуту Товариства. Головними функцiями 

Наглядової ради Товариства є: визначення стратегiї 
розвитку Товариства; забезпечення ефективного контролю 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; 
забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також 

врегулювання корпоративних конфлiктiв; забезпечення 
ефективної дiяльностi Виконавчого органу Товариства. 



Кiлькiсний склад Наглядової ради обирається на строк, 
визначений Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Генеральний директор Товариства здiйснює керiвництво 

його поточною дiяльнiстю, дiє в iнтересах та вiд iменi 
Товариства в межах, передбачених законодавством України, 

Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

2) МФО банку 334851 
3) поточний рахунок 26006962481636 

4) найменування банку (філії, відділення банку), 
який обслуговує емітента за поточним рахунком 
в іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 
5) МФО банку 334851 

6) поточний рахунок 26004962481928 
 

12. 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 

Користування надрами 
Ганiвського родовища 1119 21.10.1997 Державний комiтет України по 

геологiї i використанню надр 21.10.2017 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
дiючий. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде подовжено. 

Користування надрами 
Первомайського родовища 1118 21.10.1997 Державний комiтет України по 

геологiї i використанню надр 21.10.2017 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
дiючий. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде подовжено. 

Користування надрами-поле 
шахти Першотравнева 4036 25.09.2006 

Мiнiстерство охорони 
навколишнього середовища 

України 
25.09.2026 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
дiючий. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде подовжено. 

Надання послуг з перевезення 
пасажирiв i вантажiв 

автомобiльним транспортом 
АГ №590139 25.05.2011 

Мiнiстерство транспорту та 
з'язку України Головна державна 

iнспекцiя на автомобiльному 
транспортi 

Необмежена 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
необмежений.  

Дозвiл на застосування шкiдливих 
небезпечних речовин 1,2,3 класу 

небезпеки, а також амiаку та 
продуктiв роздiлення повiтря (за 

перелiком) 

1193/1194.13.30 12.11.2013 
Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової безпеки 
України 

11.11.2018 



Опис 

Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Отримано Дозволи 
№1193.13.30 та №1194.13.30. 

Термiн дiї дозволiв дiючий. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю 
буде подовжено. 

Надання послуг телефонного 
зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) АВ №583045 13.05.2011 Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання зв'язку України 29.01.2017 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
дiючий. 

Дозвiл на виконання робiт 
пiдвищеної небезпеки та на 
експлуатацiю (застосування) 

машин, механiзмiв, устатковання 
пiдвищеної небезпеки (за 

перелiком) 

741.13.15-
748.13.15 13.11.2013 

Державна служба гiрничого 
нагляду та промислової безпеки 

України, Криворiзьке 
гiрничопромислове тери 

12.11.2018 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї дозволу дiючий. По 
закiнченню термiну дiї його дiю буде подовжено. 

Придбання, зберiгання, 
використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 
наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

АЕ №269502 07.06.2013 Державна служба України з 
контролю за наркотиками 30.05.2018 

Опис 
Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Строк дiї лiцензiї з 30.05.2013 

по 30.05.2018. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде 
подовжено. 

Господарська дiяльнiсть, 
пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 
АГ №575414 22.04.2011 Мiнiстерство регiонального 

розвитку та будiвництва України 22.11.2015 

Опис Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї (дозволу) 
дiючий. По закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде подовжено. 

На право провадження дiяльностi 
з використання джерел 

iонiзуючого випромiнювання 
ОВ 060047 11.07.2012 

Центральна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної безпеки 
державної iнспекцiї ядерного 

регулювання 

11.07.2017 

Опис 
Пiдприємство здiйснює зазначений вид дiяльностi. Номер лiцензiї (дозволу): ОВ 

060047 (бланк серiя АА № 001365).Термiн дiї лiцензiї (дозволу) дiючий. По 
закiнченню термiну дiї лiцензiї (дозволу) його дiю буде подовжено. 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування ТОВ "СОЦIАЛЬНI IНIЦIАТИВИ КРИВОРIЖЖЯ" 

2. Організаційно-
правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 39808111 
4. Місцезнаходження 50053, Днiпопетровська обл. м.Кривий Рiг, вул. Мусоргського, буд.19 

5. Опис 

У звiтному перiодi за участю ПАТ "ПIВНГЗК" створено юридичну особу 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОЦIАЛЬНI 

IНIЦIАТИВИ КРИВОРIЖЖЯ", код за ЄДРПОУ 39808111. 
Статутний капiтал створеного Товариства становить 50000,00 грн., внеском 

ПАТ «ПIВНГЗК» є грошовi кошти у сумi 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 
копiйок), що складає 1,00% статутного капiталу. 

Учасники ТОВ "СОЦIАЛЬНI IНIЦIАТИВИ КРИВОРIЖЖЯ" безпосередньо 
або в особi своїх повноважних представникiв мають право у порядку, 

встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства: 
- брати участь в управлiннi справами Товариства; 

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку 
(дивiденди). Право на отримання частки прибутку (дивiдендiв) 

пропорцiйно частцi кожного з учасникiв мають особи, якi є учасниками 
Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; 

- вийти в установленому порядку з Товариства; 
Одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу учасника 
Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, 

звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи Загальних зборiв; 
- здiйснювати вiдчуження своєї частки (її частини) у статутному капiталi 

учасникам Товариства або третiм особам. 
Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi законодавством та 

Статутом Товариства. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Наглядова рада 

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

Приватна компанiя з обмеж.вiдпов. Метiнвест Б.В. (Private Limited 
Liability Company Metinvest B.V.) 

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

- 24321697 - 

4. Рік народження 0 

5. Освіта - 
6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Одноособовим членом Наглядової ради Товариства є юридична 
особа - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(Нiдерланди), реєстрацiйний №24321697, мiсцезнаходження: 

Александерштраат 23, 2514JM Гаага, (Alexanderstraat 23, 2514 JM, 
The Hague, The Netherlands). У зв’язку з тим, що одноособовим 

членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, то 
iнформацiя щодо освiти, квалiфiкацiї, виробничого стажу, посади, 
яку особа займає на основному мiсцi роботи – не надається. Особу 

було обрано одноособовим членом Наглядової ради черговими 
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2012 р. 

(протокол №1), термiном на 3 роки. Загальними зборами 
акцiонерiв ПАТ "ПIВНГЗК", що вiдбулися 31.03.2015 року в 

зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради 
Товариства були прийнятi рiшення: - Припинити 31 березня 2015 

року повноваження дiючого (на момент проведення даних 
Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової 

ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 
(реєстрацiйний номер 24321697)". - Обрати з 01 квiтня 2015 року 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну 
компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private 
Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 

24321697) строком на 3 (три) роки.  

8. Опис 

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє 
iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та 

законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 
чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть 

Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє 
на пiдставi Статуту Товариства.  

Головними функцiями Наглядової ради Товариства є: 
- визначення стратегiї розвитку Товариства; 

- забезпечення ефективного контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства; 

- забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв, а також 



врегулювання корпоративних конфлiктiв;  
- забезпечення ефективної дiяльностi Виконавчого органу 

Товариства. 
Головна мета та задачi Наглядової ради Товариства: 
- добросовiсне та компетентне виконання обов'язку з 

контролювання та регулювання дiяльностi Товариства, що 
забезпечує пiдтримання та рiст вартостi акцiй Товариства, а також 

захист та можливiсть реалiзацiї акцiонерами Товариства своїх 
прав; 

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання 
потенцiйних конфлiктiв iнтересiв;  

- забезпечення ведення постiйного дiалогу з акцiонерами 
Товариства; 

- забезпечення формування та реалiзацiї стратегiї розвитку 
Товариства; 

- встановлює та пiдтримує необхiднi механiзми контролю за 
дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства, в тому числi 

монiторинг та оцiнку дiяльностi Виконавчого органу Товариства; 
- встановлює систему зрозумiлих та прозорих критерiїв та 
процедур обрання (призначення) та вiдзиву (замiщення) 

Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди 
членiв Виконавчого органу Товариства; 

- надає оцiнку планiв реформування Товариства та забезпечує 
контроль за їх реалiзацiєю; 

- встановлює прозору систему оцiнки своєї дiяльностi в цiлому та 
кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє 

прозору систему винагороди та компенсацiї видаткiв, пов'язаних iз 
виконанням Наглядовою радою своїх функцiй та повноважень, та 

надає їх для затвердження Загальним зборам акцiонерiв 
Товариства; 

- забезпечує створення системи управлiння фiнансовими 
ризиками. Наглядова рада Товариства у своїх рiшеннях виходить 

iз необхiдностi дiяти справедливо по вiдношенню до всiх 
акцiонерiв та не може враховувати iнтереси тiльки будь-якої 

однiєї групи акцiонерiв. 
Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, 
штамп та бланк з посиланням на належнiсть Наглядової ради до 

Товариства. 
Кiлькiсний та персональний склад Наглядової ради Товариства 

встановлюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
Повноваження членiв Наглядової ради Товариства дiйснi з 

моменту обрання Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
вiдповiдного складу членiв Наглядової ради Товариства та 

припиняються в момент прийняття Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання членiв Наглядової 
ради Товариства (вiдповiдного складу), якщо iнше не встановлено 

у вiдповiдному рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 
або Статутом. За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства повноваження вiдповiдного складу членiв Наглядової 
ради Товариства можуть бути достроково припиненi шляхом 

вiдкликання у будь-який час членiв Наглядової ради Товариства. 
Рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства 

може бути прийняте тiльки у вiдношеннi всiх членiв Наглядової 



ради Товариства вiдповiдного складу.  
Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
У разi обрання Наглядової ради у складi однiєї особи усi рiшення 

Наглядової ради приймаються такою особою одноособово та 
викладаються письмово. 

Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. 
(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697, мiсцезнаходження: Netherlands Rotterdam 
Alexanderstraat 23, 2514JM 's-Gravenhage) володiє акцiями емiтента 

в кiлькостi 1 862 529 909 штук. Доля в статутному капiталi 
емiтента становить 80,3220%. 

Щодо iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди в тому числi 
у натуральнiй формi - Наглядова рада не отримує винагороди у 

Товариствi. 
1. Посада Генеральний директор 

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

Тимошенко Павло Геннадiйович 

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

ВВ 969158, 23.09.1999 Дружкiвський МВ УМВС України в 
Донецькiй областi 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта 

Вища освiта. Закiнчив Українську iнженерно-педагогiчна 
академiя, 1997 р., спецiальнiсть - «Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металiв», iнженер-металург; Донецький державний 
унiверситет, 2000 р., спецiальнiсть - «Фiнанси i кредит», економiст 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Протягом останнiх п’яти рокiв Тимошенко Павло Геннадiйович 
обiймав посади: 24.04.2007–24.09.2010 - Генеральний директор 

ЗАТ «КЗГО» (м. Кривий Рiг), 27.09.2010–03.03.2015 - Генеральний 
директор ПАТ «ЦГЗК» (м. Кривий Рiг); 04.03.2015 - по теперiшнiй 

час – Генеральний директор ПАТ «ПIВНГЗК».  

8. Опис 

Тимошенко Павло Геннадiйович призначений на посаду 
Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ», згiдно Рiшення Наглядової ради ПАТ «ПIВНГЗК» 
вiд 03.03.2015 року №159 термiном з 04 березня 2015 року до 01 

квiтня 2016 року. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 
16.10.1.9. Статуту ПАТ «ПIВНГЗК». 

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом 
Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.  

Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах та вiд iменi 
Товариства в межах, передбачених законодавством України, 

Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
рiшеннями Наглядової ради Товариства.  



Генеральний директор Товариства представляє iнтереси 
Товариства перед юридичними та фiзичними особами, державою, 

державними та громадськими установами, органами й 
органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства 

правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.  

Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається 
коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що 
встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними документами 

Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
рiшеннями Наглядової ради Товариства.  

Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за 
результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на 

Товариство завдань. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний 
Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi 

Товариства, органiзовує та забезпечує своєчасне та ефективне 
виконання їх рiшень. 

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, 
яка має необхiдну професiйну квалiфiкацiю та досвiд керiвної 

роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства 
повиннi вiдповiдати наступним вимогам: мати вищу освiту, мати 

досвiд роботи на керiвних посадах не менш 3 (трьох) рокiв, не 
бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Строк повноважень особи, що обирається 

(призначається) на посаду Генерального директора Товариства, 
визначається рiшенням Наглядової ради Товариства. У випадку 

закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду 
Генерального директора Товариства i не прийняття Наглядовою 

радою Товариства рiшення з цього питання, така особа продовжує 
виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов’язки 

Генерального директора Товариства до моменту прийняття 
Наглядовою радою Товариства рiшення про вiдкликання 

(звiльнення) особи з посади Генерального директора Товариства 
та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального 

директора Товариства. 
Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове) особи на 
посаду Генерального директора Товариства здiйснюється за 

рiшенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою 
радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду 

Генерального директора Товариства є пiдставою для укладення з 
особою, обраною на вказану посаду, трудового договору 

(контракту) iз Товариством.  
До компетенцiї Генерального директора Товариства належить 
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або 

Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї 
цих органiв, зокрема Генеральний директор: 

1. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi 
Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi 

роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани 
(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани 

Товариства, готує та надає звiти про їх виконання;  



2. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою 
Товариства ключових технiко-економiчних показникiв 

ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та 
перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та 

перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв 
Товариства; 

3. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та 
цiнову полiтику Товариства;  

4. виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; на 

вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих 
питань своєї дiяльностi; 

5. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення 
про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства 

(крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом;  

6. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi 
документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних 

документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради 

Товариства; 
7. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та 
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до 

положень чинного законодавства України та Статуту. Надає 
пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  
8. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та 

звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi 
питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; приймає 
рiшення про заохочення та стягнень на працiвникiв Товариства; 
9. органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства 
та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;  

10. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, 

виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;  

11. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, 
пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком 
тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати 

обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення 
(дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення;  

12. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений 
орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв 

з працiвниками Товариства;  
13. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 

Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та 
об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; 

14. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством 
цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення 

Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв 



Товариства;  
15. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 

Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i 
дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь 
(вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, 

корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у 
дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними 

правами яких володiє Товариство;  
16. пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради 
Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або 

придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких 
корпоративних прав iнших юридичних осiб;  

17. пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та 
виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим 

колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його 
умов.  

18. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства 
вiдповiдно до принципiв, визначених Наглядовою радою 
Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення 
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе 

вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку 
та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських 

операцiй у первинних документах, збереження оброблених 
документiв, регiстрiв i звiтностi. 

19. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог 
Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi 

Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права 
та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти 

правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi 
документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання 

(оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою 

радою Товариства. 
20. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту 
вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про 
iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, 

вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх 
пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства.  
Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед 
Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними 

дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi 
не встановленi чинним законодавством України. 

Часткою у Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» не володiє. 
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй 
формi не розголошується. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Тимошенко П.Г. має 31 рiк виробничого 

стажу, стаж керiвної роботи 22 роки, на посадi Генерального 
директора ПАТ «ПIВНГЗК» з 04.03.2015 року. Основне мiсце 
роботи ПАТ "ПIВНГЗК" посада Генеральний директор, нiяких 

посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 



1. Посада Головний бухгалтер 
2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Iванченко Олена Вiкторiвна 

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

АК 457354, 09.03.1999 Тернiвський РВ Криворiзького МУ УМВС 
України в Днiпропетровськiй обл. 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта 
Вища. Закiнчила Приватний вищий навчальний заклад 

«Європейський унiверситет» у 2010 роцi. Спецiальнiсть Облiк i 
аудит, квалiфiкацiя-спецiалiст з облiку та аудиту. 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Iванченко Олена Вiкторiвна призначена на посаду головного 
бухгалтера ПАТ "ПIВНГЗК" за сумiсництвом згiдно Наказу 

виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ПIВНГЗК» 
№ 69-к вiд 22.09.2014 року. Протягом останнiх п’яти рокiв 
Iванченко Олена Вiкторiвна обiймала посади: 25.02.2008-

03.05.2011 – начальник вiддiлу з облiку собiвартостi головної 
бухгалтерiї ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг); 04.05.2011-

19.09.2014 – заступник головного бухгалтера з облiку та звiтностi 
ПАТ «ПIВНГЗК» (м. Кривий Рiг) – з 09.04.2014р. - по 19.09.2014р. 

виконувала обов’язки головного бухгалтера ПАТ «ПIВНГЗК»; 
22.09.2014 - теперiшнiй час – провiдний менеджер управлiння 

звiтностi ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС»; головний 
бухгалтер ПАТ «ПIВНГЗК» (за сумiсництвом).  

8. Опис 

Головний бухгалтер має повноваження:  
впроваджувати облiкову полiтику Товариства, засновану на 

єдиних методологiчних засадах i методах, передбачених 
Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Забезпечувати: 
Перевiрку та складання фiнансової, статистичної, податкової 
звiтностi пiдприємства Проведення монiторингу законодавчої 

бази та її змiн за напрямом роботи, з метою коректного складання 
бухгалтерської та фiнансової звiтностi, правильної постановки i 

ведення бухгалтерського облiку та захисту пiдприємства вiд 
штрафних санкцiй зi сторони податкових органiв. 

Достовiрне та своєчасне складання та надання вiдповiдним 
органам мiсячної, квартальної, рiчної фiнансової, податкової, 

управлiнської та iнших видiв звiтностi, у тому числi про 
державний матерiальний резерв, Контролювати дотримання 

порядку оформлення та подачi до облiку первинних документiв 
усiма пiдроздiлами, службами i працiвниками. 

Правильнiсть i своєчаснiсть проведення рiчної iнвентаризацiї 
активiв, зобов’язань та розрахункiв по пiдприємству, 

вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацiї не пiзнiше дати 
закриття рiчної фiнансової звiтностi. 

Контроль матерiалiв по нестачах i розкраданнях коштiв i товарно-



матерiальних цiнностей для передачi їх у необхiдних випадках у 
слiдчi та судовi органи. 

Перегляд та електронне вiзування документiв в системi my SAP 
ERP вiдповiдно до iнструкцiї кiнцевого користувача та наданих 

повноважень в системi. 
Iванченко О.В. часткою в Статутному капiталi ПАТ «ПIВНГЗК» 

не володiє. 
Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй 

формi не розголошується.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 

Iванченко О.В. має 31 рiк виробничого стажу, стаж керiвної 
роботи 9 рокiв.  

Основне мiсце роботи ТОВ «МЕТIНВЕСТ БIЗНЕС СЕРВIС» 
посада провiдний менеджер управлiння звiтностi 

за сумiсництвом займає посаду головного бухгалтера ПАТ 
«ПIВНГЗК». 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»  

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23785133 

4. Місцезнаходження 08292 Київська обл. мiсто Буча, бульв. Б.Хмельницького буд.6, оф.253 
5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №294645 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 16.12.2014 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0442289165, 0504250037 - 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

ТОВ «Об'єднана реєстрацiйна компанiя» - Депозитарна установа, яка 
згiдно договору надає ПАТ «ПIВНГЗК» послуги щодо 

вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних 
паперiв ПАТ "ПIВНГЗК", згiдно якого емiтенту надаються послуги 

щодо: 
- вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй 

емiтента; 
- забезпечення депозитарного облiку цiнних паперiв Емiтента на 

рахунках у цiнних паперах Власникiв та проведення визначених цим 
Договором депозитарних операцiй на рахунках Власникiв. 

Обслуговування операцiй на рахунках в цiнних паперах Власникiв, 
крiм операцiй, передбачених цим Договором, Депозитарна установа 

здiйснює тiльки пiсля укладення договору про обслуговування рахунку 
у цiнних паперах мiж Власником та Депозитарною установою. Цiннi 

папери (фiнансовий актив) Власникiв, права на якi облiковуються 
Депозитарною установою вiдповiдно до умов цього Договору, 

зберiгаються Центральним депозитарiєм цiнних паперiв вiдповiдно до 



Закону України «Про депозитарну систему України». 
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 
4. Місцезнаходження 01004 м. Київ - мiсто Київ Шовковична, 42-44 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ 399339 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 22.10.2010 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0444957474, 0444957473 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» надає ПАТ «ПIВНГЗК», згiдно 
укладеного договору, послуги щодо: включення до Бiржового реєстру 

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» простих iменних акцiй у 
бездокументарнiй формi ПАТ «ПIВНГЗК» (далi - Заявленi цiннi 

папери) в порядку та на умовах, визначених Правилами ПАТ 
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (далi - Правила); здiйснення, передбачених 

Правилами дiй щодо пiдтримки Заявлених цiнних паперiв в Бiржовому 
списку з включенням до Бiржового реєстру (проходження процедури 
лiстингу), при умовi дотримання вимог визначених Правилами та/або 

чинним законодавством; проводити експертизу документiв, якi 
подаються Емiтентом вiдповiдно до вимог Правил для включення 

Заявлених цiнних паперiв до Бiржового списку та контроль за 
вiдповiднiстю цiнного папера та показникiв емiтента вимогам лiстингу, 

а також для пiдтримання Заявлених цiнних паперiв у вiдповiдному 
котирувальному списку бiржового реєстру в подальшому, при умовi 

дотримання вимог, визначених Правилами та/або рiшеннями НКЦБФР.  

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА 
ПФТС» 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 
4. Місцезнаходження 01004 м. Київ - мiсто Київ Шовковична, 42-44 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД 034421 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 11.06.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0442775000, 0442775001 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» надає ПАТ «ПIВНГЗК «послуги згiдно 



укладеного Договору предметом якого є: умови, склад та порядок 
обмiну iнформацiєю стосовно цiнних паперiв, допуск цiнних паперiв до 
торгiвлi на ПФТС шляхом їх включення до Бiржового Списку, а також 

обiг цiнних паперiв на ПФТС (пiдтримання цiнних паперiв у Бiржовому 
Списку). Згiдно умов договору Цiннi папери Товариства 

пiдтримуються у Бiржовому Списку з їх включенням до Бiржового 
Реєстру або без їх включення до Бiржового Реєстру в залежностi вiд 

вiдповiдностi цiнних паперiв вимогам до лiстингових цiнних паперiв, 
визначеним Правилами ПФТС та нормативно-правовими актами 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 
4. Місцезнаходження 01001 м. Київ - мiсто Київ Б.Грiнченка, 3 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

2092 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 01.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0442796540, 0442791322 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Рiшенням НКЦПФР № 2092 вiд 01.10.2013 року зареєстрованi Правила 
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, поданих ПАТ «НДУ», та 

надано ПАТ «НДУ» статусу Центрального депозитарiю.  
Центральний депозитарiй забезпечує формування i функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних паперiв. 
Вiдповiдно до п. 16.10.1.20 Статуту ПАТ "ПIВНГЗК" Наглядовою 

радою Товариства було прийнято рiшення про обрання ПАТ "НДУ" 
депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск цiнних паперiв 

Товариства у бездокументарнiй формi. З ПАТ «НДУ» було укладено 
Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв шляхом 

приєднання емiтента до встановлених Центральним депозитарiєм Умов 
Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Центральний 

депозитарiй надає емiтенту послуги з вiдкриття рахунку у цiнних 
паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та 

корпоративних операцiй емiтента до встановлених Центральним 
депозитарiєм Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ФОРУМ» 

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 23070374 

4. Місцезнаходження 53020 Днiпропетровська Криворiзький селище Лозуватка Ленiна,9 



5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

0733 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 26.01.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0564262936, 0564262586 

8. Вид діяльності Аудиторська дiяльсть 

9. Опис Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги ПАТ 
«ПIВНГЗК» про достовiрнiсть фiнансової звiтностi, згiдно договору. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЮКК «Апрiорi» 
2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33557110 

4. Місцезнаходження 53800 Днiпропетровська Апостоловський Апостолово Гагарiна, 59 
5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0564397984, 0564397984 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська 
дiялiнiсть 

9. Опис ТОВ ЮКК «ТОВ ЮКК «Апрiорi» здiйснює абонентне юридичне 
обслуговування ПАТ «ПIВНГЗК». Дiяльнiсть не лiцензується. 

1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ДНIПРОIНМЕД" (ПРАТ "СК "ДНIПРОIНМЕД")  

2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21870998 

4. Місцезнаходження 49005, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вул. 
СIМФЕРОПОЛЬСЬКА, буд.21, кiмн.307  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №584873  

6. Дата видачі ліцензії 
або іншого документа 25.08.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 0567265540, 0563701896 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис Страхова компанiя надає ПАТ «ПIВНГЗК» послуги ризикового 
страхування, згiдно укладених договорiв-добровiльне медичне 



страхування працiвникiв емiтента. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
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 

29.04.2010 133/1/10 

Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA4000066922 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  0.25 2304075800 576018950.00 100 

Опис 

В 1997 роцi Товариством здiйснено перший випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 971475800 штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. на 
загальну суму 242 868 950,00 грн.  

В 2005 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю та реконструкцiю виробництва i поповнення обiгових коштiв 
емiтент здiйснив додатковий випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 1 224 000 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 

306 000 000,00 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 195 475 800 штук простих iменних акцiй на загальну 548 868 950,00 
грн.  

В 2006 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, було здiйснено додатковий випуск простих именних акцiй у кiлькостi 108 600 
000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 27 150 000 грн. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 304 075 800 

штук простих iменних акцiй на загальну суму 576 018 950 грн.  
Згiдно ст.20 Закону України «Про акцiонернi товариства», який набрав чинностi 30.04.2009 року, загальними зборами акцiонерiв пiдприємства, 
що вiдбулися 31 березня 2010 року, було прийнято рiшення про переведення (дематерiалiзацiю) випуску простих iменних акцiй документарної 
форми iснування у бездокументарну форму iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку за № 197/1/06 вiд 27.04.2006 року було анульовано в звязку зi змiною форми iснування випуску акцiй документарної форми 
на бездокументарну, та отримано нове свiдоцтво за №133/1/10 вiд 29.04.2010 року.  

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» i на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 25.03.2011 року) в реквiзитах ВАТ «ПiвнГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191023) вiдбулися 

змiни, а саме: визначено тип товариства - публiчне акцiонерне товариство та змiнено i затверджено повне найменування Товариства - 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», скорочене найменування Товариства 

- ПАТ «ПIВНГЗК».  
У вiдповiдностi до вимог статтi 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» цiннi папери ПАТ «ПIВНГЗК» включено до Бiржового Списку 
фондової бiржi ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Тобто, згiдно Правил Фондової бiржi ПФТС, зареєстрованих Рiшенням ДКЦПФР 

№ 498 вiд 13.05.2011р., акцiї Товариства внесено до Списку позалiстингових цiнних паперiв з нульовим котирувальним рiвнем з 13.09.2011 
року.  

На пiдставi заяви Товариства, вiдповiдно до рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» №823 вiд 13.02.2013 року акцiї iменнi 
простi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (UA4000066922) 14 

лютого 2013 року включено до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа». ПАТ «ПIВНГЗК», як емiтент, не здiйснює 



торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  

15.04.2014 35/1/2014-Т 

Нацiональна 
комiсiїя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000066922 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  0.25 14752200 3688050.00 0.64 

Опис 

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПIВНГЗК" вiд 14.02.2014 року на яких було прийняте рiшення про збiльшення 
розмiру статутного капiталу Товариства та про приватне розмiщення акцiй (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 

14.02.2014 р.) у 2014 роцi Товариством було здiйснено додатковий випуск 14 752 200 шт. (чотирнадцять мiльйонiв сiмсот п’ятдесят двi тисячi 
двiстi штук) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 3 688 050,00 грн. (три мiльйони 

шiстсот вiсiмдесят вiсiм тисяч п’ятдесят гривень 00 копiйок). 
Цiна розмiщення - 7,98 грн. за одну просту iменну акцiю, що дорiвнювало ринковiй вартостi, яка визначена вiдповiдно до законодавства за 

бiржовим курсом на пiдставi письмового повiдомлення ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» щодо бiржового курсу акцiй Товариства за результатами 
торгiв 27.01.2014 р. та затверджена Наглядовою радою Товариства (Рiшення №110 вiд 31.01.2014р.). Ринкова вартiсть однiєї простої iменної 

акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» є вищою за її номiнальну вартiсть. 
Розподiл коштiв:  

- статутний капiтал (у сумi загальної номiнальної вартостi розмiщених акцiй) 3 688 050,00 грн. (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят вiсiм тисяч 
п’ятдесят гривень 00 копiйок); 

- додатковий капiтал (у сумi перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй над їх номiнальною вартiстю) 114 034 506,00 грн. (сто 
чотирнадцять мiльйонiв тридцять чотири тисячi п’ятсот шiсть гривень 00 копiйок). 

За пiдсумками проведеної емiсiї cтатутний капiтал ПАТ «ПIВНГЗК» складає 2 318 828 000 (два мiльярди триста вiсiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот 
двадцять вiсiм тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, на загальну суму 579 707 000,00 гривень (п’ятсот 

сiмдесят дев’ять мiльйонiв сiмсот сiм тисяч гривень 00 копiйок) грн. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 29.04.2010 року №133/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та 

тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 15.04.2014 № 35/1/2014-Т видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку анулювано. 

В Нацiональному депозитарiї України отримано мiжнародний код цiнних паперiв (ISIN) UA4000066922 дата виписки 09.12.2014 року. 
В Нацiональному депозитарiї України депоновано глобальний сертифiкат акцiй Реєстрацiйний номер 35/1/2014 дата реєстрацiї 10.12.2014 року 

15.04.2014 35/1/2014 

Нацiональна 
комiсiїя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000066922 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  0.25 2318828000 579707000.00 100 

Опис 

Простi iменнi акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» включенi до Бiржового Списку Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС» без 
включення до Бiржового Реєстру, тобто акцiї Товариства внесено до Списку позалiстингових цiнних паперiв з нульовим котирувальним рiвнем 

з 13.09.2011 року.  
У звiтному перiодi акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» продавались на фондовiй бiржi ПФТС. ПАТ «ПIВНГЗК», як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними 

паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. 
Iнфармацiя про бiржу: 

Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 
буд.42-44, Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

серiї АД №034421 вiд 11.06.2012 р., термiн дiї лiцензiї з 05.03.2009р.-05.03.2019р.).  



Простi iменнi акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» включенi до 2 рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА БIРЖА» з 14.02.2013 року. У звiтному перiодi акцiї ПАТ «ПIВНГЗК» продавались на фондовiй бiржi «УКРАЇНСЬКА БIРЖА». 

ПАТ «ПIВНГЗК», як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. 
Iнфармацiя про бiржу: 

(код за ЄДРПОУ 36184092, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, лiцензiя ДКЦПФР на здiйснення професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АГ № 399339 вiд 22.10.2010р., термiн дiї лiцензiї з 

16.12.2008р.-16.12.2018р.).  
Акцiонери Товариства безпосередньо або в особi своїх повноважних представникiв мають право у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом Товариства:  
- брати участь в управлiннi Товариством;  

- вiльно розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм;  
- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства на письмовий запит до Генерального директора Товариства;  

- користуватися переважним правом на придбання акцiй Товариства нових випускiв;  
- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);  

- користуватися iншими правами, передбаченими Статутом та чинним законодавством України.  



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 X X 

Зобов'язання за цінними 
паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1291793.0 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 7627972.0 X X 

Усього зобов'язань X 8919765.0 X X 

Опис: 
Станом на 30.06.2015 року ПАТ "ПIВНГЗК" не має непогашеної частини боргу за 

кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 
права та фiнансової допомоги на зворотнiй основi не має.  



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п Основні види 
продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.**) 

у грошовій 
формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої продукції 

у натуральній формі 
(фізична од. вим.) 

у грошовій 
формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товарний 
концентрат 1164,7 тис.т 945523.4 27.2 998,4 тис.т 809921.7 24.3 

2 Окатки 2081,3 тис.т 2528919.2 72.8 2074,0 тис.т 2516932.1 75.7 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина i основнi матерiали 6.8 

2 Допомiжнi матерiали 8.6 

3 Послуги стороннiх органiiзацiй 11.9 

4 Паливо 15.7 

5 Енергетичнi витрати 20.6 

6 Витрати на оплату працi 6.6 

7 Амортизацiйнi вiдрахування 25.7 

8 Податки i сбори 4.1 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

за ЄДРПОУ 00191023 

Територія Дніпропетровська обл. за КОАТУУ 1211037200 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Добування залізних руд за КВЕД 07.10 

Середня кількість 
працівників 6344  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса Тернiвський р-н., м. Кривий Рiг, 
Днiпропетровська обл., 50079  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 30.06.2015 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1629 1163 0 

первісна вартість 1001 16396 16396 0 

накопичена амортизація 1002 14767 15233 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3403638 3353079 0 

Основні засоби: 1010 13678528 12661421 0 

первісна вартість 1011 13685846 14050705 0 

знос 1012 7318 1389284 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
5 

 
5 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 9 10 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 402190 425288 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 17485999 16440966 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 794135 774640 0 

Виробничі запаси 1101 380237 378346 0 

Незавершене виробництво 1102 68714 62183 0 

Готова продукція 1103 345052 333979 0 

Товари 1104 132 132 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 4167 4167 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 11940647 12351695 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
326493 

 
396213 

 
0 

з бюджетом 1135 1554288 1688757 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1271746 1271746 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 114055 106020 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 178408 81547 0 

Готівка 1166 8 1 0 

Рахунки в банках 1167 178400 81546 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 1301 1166 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 692 0 0 

Усього за розділом II 1195 14914186 15404205 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 32400185 31845171 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 579707 579707 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 9344158 8371601 0 

Додатковий капітал 1410 369947 369947 0 

Емісійний дохід 1411 113947 113947 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 144005 144005 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12975873 13460762 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 599 ) ( 599 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 17 ) ( 17 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 23413074 22925406 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1276839 835994 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 563069 591833 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1388617 892 0 

Довгострокові забезпечення 1520 9156 9717 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 3237681 1438436 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 3663765 5459155 0 

за товари, роботи, послуги 1615 1276180 1385294 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 128836 455799 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 333796 0 

за розрахунками зі страхування 1625 9722 6857 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 20400 22008 0 

за одержаними авансами 1635 116 133 0 

за розрахунками з учасниками 1640 10024 10783 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 39506 57058 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 600881 84242 0 

Усього за розділом IІІ 1695 5749430 7481329 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 32400185 31845171 0 

 

Примітки 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «ПIВНГЗК» станом 
на 30.06.2015 року:  

Фiнансова звiтнiсть за 1 пiврiччя 2015 року пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з 
коригуваннями на початкове визнання фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку 
основних засобiв. Нижче викладенi основнi положення 

облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї 
фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi положення 

облiкової полiтики послiдовно застосовувалися у всiх 
представлених звiтних перiодах. Фiнансова звiтнiсть 

представлена у тисячах гривень та Згiдно ст.13 Закону 
України №996 от 16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для 

складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. 



Промiжна звiтнiсть складається щоквартально 
наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi 

балансу та звiту про фiнансовi результати». Якщо не 
зазначено iнше, всi суми наведенi з округленням до тисячi. 
Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi 

облiкової полiтики.  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 

вимагає, щоб керiвництво Компанiї застосовувало власнi 
судження, оцiнки та припущення, якi впливають на 

застосування облiкової полiтики та на зазначенi у звiтностi 
суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та 

пов'язанi з ними допущення заснованi на минулому 
досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є 

обґрунтованими, результати яких формують основу 
професiйних суджень про балансову вартiсть активiв i 

зобов'язань, якi недоступнi з iнших джерел.  
Статтi, представленi в фiнансовiй звiтностi, оцiненi з 

використанням валюти основного економiчного 
середовища, в якому працює Компанiя (функцiональної 
валюти). i представленi у нацiональнiй валютi України, 

гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою 
представлення для Компанiї. 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним 
курсом Нацiонального банку України (НБУ), 

встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що 
виникають у результатi проведення операцiї в iноземнiй 

валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на 
пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення 

операцiї. 
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на 

суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у 
фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому роцi. 

Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та 
базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших 
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх 

подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих 
обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 
оцiнки, керiвництво також використовує професiйнi 

судження при застосуваннi облiкової полiтики. 
Подiї в Українi створюють вториннi ефекти для всiх країн 

СНД та їх основних торговельних партнерiв. У разi 
подальшої нестабiльностi зростають ризики порушення 

торговельних та фiнансових зв’язкiв у регiонi. 
Уповiльнення зростання свiтової економiки та темпiв 

освоєння iнвестицiй позначається очiкуваним падiнням 
цiн на свiтових товарних ринках. Зокрема, уповiльнення 

темпiв зростання китайської економiки та зменшення 
попиту на метали сприяє подальшому зниженню iндексiв 
цiн на металеву продукцiю. Внутрiшнi ризики розвитку 

економiки України, головним чином, пов’язанi з: 
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводять до 

скорочення виробництва у регiонi, погiршення умов 
залучення зовнiшнього фiнансування та зростання 



видаткiв бюджету на фiнансування силових вiдомств i 
вiдновлення зруйнованої iнфраструктури; 

- зростанням боргового навантаження на бюджет через 
необхiднiсть фiнансування дефiциту та заборгованостi 

НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки; 
- виснаженням мiжнародних резервiв, що ускладнює 

використання Нацiональним банком iнтервенцiй в якостi 
iнструментiв стримування зростання попиту на iноземну 

валюту, який виникає внаслiдок панiчних настроїв та 
спекулятивних атак.  

Вториннi ефекти внутрiшнiх полiтичних та економiчних 
потрясiнь, анексiї Криму та вiйськових дiй на Донбасi 

поширилися на бiльшiсть секторiв вiтчизняної економiки. 
Внаслiдок цього поглиблюються iснуючi диспропорцiї, 

скорочення об’ємiв промислового виробництва, 
виконаних будiвельних робiт, зовнiшньої торгiвлi, 

зниження обсягiв освоєння капiтальних iнвестицiй тощо. 
Форма 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» 

Нематерiальнi активи.  
Рядки 1000 –1002.  

В бухгалтерському облiку у складi нематерiальних активiв 
вiдображено програмне забезпечення (авторськi та 

сумiжнi з ними права). Станом на 30.06.2015р.сума р.1000 
становить 1 163 тис. грн., що на 466 тис. грн. менше, чим 

на 31.12.2014р. Зменшення вiдбулося за рахунок 
нарахування амортизацiї та вибуття. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Рядок 1005. 

В облiку вiдображена вартiсть незавершених капiтальних 
iнвестицiй, здiйснених пiдприємством, у будiвництво, 

створення, виготовлення, дообладнання, реконструкцiю, 
модернiзацiю, придбання та доставку основних засобiв, 

iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв 
(включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi 

для замiни дiючих, та устаткування в запасi), у придбання 
й виготовлення устаткування, що потребує в подальшому 

монтажу, а також аванси, перерахованi пiдрядним 
органiзацiям для виконання робiт. Станом на 30.06.2015р. 

сума р.1005 становить 3 353 079 тис. грн., що на 50 559 
тис. грн. менше, чим на 31.12.2014р. Зменшення вiдбулося 

за рахунок зменшення витрат на капiтальнi iнвестицiї 
(будiвництво та ремонти). 

Основнi засоби. 
Рядки 1010-1012. 

Станом на 30.06.2015р. сума р.1010 становить 12 661 421 
тис. грн., що на 1 017 107 тис. грн. менше, чим на 

31.12.2014р. 
Рядок 1011 становить 14 050 705 тис. грн. що на 364 859 

тис. грн. 2 бiльше нiж на 31.12.2014р. 
Збiльшення суми первiсної вартостi основних засобiв 

вiдбулося за рахунок введення в експлуатацiю придбаних 
та збудованих у процесi будiвництва основних засобiв.  

Нарахування зносу для основних засобiв в 



бухгалтерському облiку здiйснюється прямолiнiйним 
методом, а для МНА у розмiрi 100% у першому мiсяцi 

експлуатацiї.  
Вiдстрочених податкових активiв станом на 30.06.2015 

року немає. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Рядок 1040 
Дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються за 

справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється за 
амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. 
Станом на 30.06.2015 року сума амортизованої 

довгострокової дебiторської заборгованостi складає 425 
288 тис. грн.  

Разом необоротнi активи станом на 30.06.2015 року 
складають 16 440 966 тис. грн., що на 1 045 033 тис. грн. 

менше, чим на 31.12.2014 року. 
Запаси. 

Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною 
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, 

яка з них нижча. Вартiсть незавершеного виробництва i 
готової продукцiї визначається за середньозваженим 

методом. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного 
виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi 
накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної 

виробничої потужностi, але не включає витрат за 
позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї являє 

собою розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального 
ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на завершення 

роботи над активом та витрат на збут. 
В розрiзi рядкiв балансу, залишки запасiв складають: 

Найменування; Рядок ф.1; 31 грудня 2014 р.; 30 червня 
2015 р.; Вiдхилення, абсолютне 

Виробничi запаси; 1101; 380 237; 378 346; -1 891 
Незавершене виробництво; 1102; 68 714; 62 183; -6 531 

Готова продукцiя; 1103; 345 052; 333 979; -11 073 
Товари; 1104; 132; 132; 0 

Разом; 1100; 794 135; 774 640; -19 495. 
Зменшення залишкiв вiдбулося за рахунок вибуття на 

виробництво та реалiзацiю, зменшення об’ємiв 
виробництва залiзорудної сировини. 

Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Рядок 1125  
Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари, 
продукцiю, роботи й послуги наводиться, як чиста 

реалiзацiйна вартiсть, яка станом на 30.06.2015 року 
складає 12 351 695 тис. грн., що на 411 048 тис. грн. 

бiльше нiж станом на 31.12.2014 року.  
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

Рядок 1135 
Станом на 30.06.2015р року сума дебiторської 



заборгованостi складає 1 688 757 тис. грн., в тому числi з 
податку на прибуток 

1 271 746 тис. грн. Загальна сума на 134 469 тис. грн. 
бiльше, чим на 31.12.2014 року. 

Iнша поточна заборгованiсть. 
Рядок 1155. 

Станом на 30.06.2015р року сума iншої поточної 
дебiторської заборгованостi складає 106 020 тис. грн., що 

на 8 035 тис. грн.. менше, чим на 31.12.2014 року. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Рядок 1165 
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi 
кошти представленi грошовими коштами в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на 
розрахункових рахунках на суму 81 547 тис. грн.  

 
Структура грошових коштiв наведена нижче:  

Найменування; 31 грудня 2014р.; 30 червня 2015р.; 
Вiдхилення, +/- 
Каса ; 8; 1; -7 

Поточний рахунок у банку ; 178 400; 81 546; -96 854 
Грошi в дорозi; 0; 0; 0 

Разом; 178 408; 81 547; 96 861. 
Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не 

знецiненi.  
Витрати майбутнiх платежiв 

Рядок 1170 
В рядку вiдображена сума передплачених витрат 

майбутнiх платежiв: виплати страхових премiй страховим 
компанiям, витрати на передплату перiодичних видань, та 
iншi. Станом на 30.06.2015р року сума складає 1 166 тис. 

грн. 
Iншi оборотнi активи 

Рядок 1190 
Станом на 30.06.2015р. року сума складає 0 грн. 
Разом оборотнi активи станом на 30.06.2015 року 

складають 15 404 205 тис. грн., що на 490 019 тис. грн. 
бiльше, чим на 31.12.2014 року. 

Власний капiтал  
В 1 кварталi 2015 року вiдбулися черговi Загальнi збори 
акцiонерiв ПАТ "ПIВНГЗК", на яких затверджено Статут 

ПАТ «ПIВНГЗК» в новiй редакцiї. 
Балансова вартiсть статутного капiталу станом на 30 

червня 2015 року складає 579 707 тис.грн. 
Балансова вартiсть додаткового акцiонерного капiталу 

включає коригування згiдно з МСБО 29 "Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в сумi 256 000 000 
гривень у зв'язку з внесками в акцiонерний капiтал, 

здiйсненими до перiоду гiперiнфляцiї в Українi 
Статутний капiтал станом на 30.06.2015р.складає 579 707 
тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. – 579 707тис. грн., змiн 

не було).;  
Додатковий капiтал: станом на 30.06.2015р.складає 369 



947 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. 369 947 тис. грн., 
станом., змiн не було); 

Капiтал у дооцiнках станом на 30.06.2015р.складає 8 371 
601 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. 9 344 158 тис. грн., 

станом., вiдхилення - 972 557тис. грн.); 
Резервний капiтал станом на 30.06.2015р.складає 144 005 

тис. грн (станом на 31.12.2014 р. – 144 005 тис. грн., 
станом., вiдхилення 0 тис. грн.);  

Нерозподiлений прибуток станом 30.06.2015р, р. складає 
13 460 762 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. – 12 975 873 

тис. грн., збiльшення на 484 889 тис. грн.);  
Неоплачений капiтал станом на 30.06.2015р.складає 599 

тис. грн. 
Вилучений капiтал станом на 30.06.2015р.складає 17 тис. 

грн. 
Всього власний капiтал: станом на 30.06.2015р.складає 22 
925 406 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. 23 413 074 тис. 
грн., зменшення до показникiв на початок звiтного року 

складає 47 668 тис. грн. за рахунок зменшення прибутку та 
капiталу у дооцiнках).  

Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК» 

(Протокол вiд 31.03.2015р.). 
Довгостроковi зобов’язання 

Рядок 1500 
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 30.06.2015р 

року складають 835 994 тис. грн. 
Рядок 1505 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення станом на 
30.06.2015р року складають 591 833 тис. грн. 

Рядок 1515 
Iншi довгостроковi зобов’язання станом на 30.06.2015р 

року складають 892 тис. грн. 
Рядок 1520 

Довгостроковi забезпечення станом на 30.06.2015р року 
складають 9 717 тис. грн. 

Рядок 1595 
Всього довгостроковi зобов’язання станом на 

30.06.2015р.складають 1 438 436 тис. грн., що на 1 799 245 
тис. грн. менше, за рахунок того, що заборгованiсть за 

термiном погашення перенесена на поточну. 
Поточнi зобов’язання  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та 
iнша кредиторська заборгованiсть, та забезпечення: 

Найменування; Рядок ф.1; 31 грудня 2014р.; 30 червня 
2013 р.; Вiдхилення, +/- 

Короткостроковi кредити банкiв; 1600; 0; 0; 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 

зобов’язаннями; 1610; 3 663 765; 5 459 155; 1 795 390 
Векселi виданi; 1605; 0; 0; 0 

Кредиторська заборгованiсть по основнiй 
дiяльностi за товари, роботи, послуги, за основнi засоби; 

1615; 1 276 180; 1 385 294; 109 114 



Розрахунки з бюджетом; 1620; 128 836; 455 799; 326 963 
Розрахунки зi страхування; 1625; 9 722; 6 857; -2 865 

Розрахунки з оплати працi; 1630; 20 400; 22 008; 1 608 
Передоплати, отриманi вiд замовникiв; 1635; 116; 133; 17 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками; 1640; 10 024; 10 783; 759 
Забезпечення поточних виплат ; 1660; 39 506; 57 057; 17 

552 
Доходи майбутнiх перiодiв; 1670; 0; 0; 0 

Iнша кредиторська заборгованiсть; 1690; 600 881; 84 242; -
516 39 

Всього поточна заборгованнiсть; 1695; 5 749 430; 7 481 
329; 1 731 899 

Валюта балансу складає станом на 30.06.2015р. 31 млрд. 
845 млн. 171 тис. грн. 

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Iванченко Олена Вiкторiвна 
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Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

за ЄДРПОУ 00191023 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2 квартал 2015 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 6800461 7077530 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 4972526 ) ( 3370471 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
1827935 

 
3707059 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2505016 2875920 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 53304 ) ( 35963 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1018624 ) ( 392473 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1881269 ) ( 2453239 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
1379754 

 
3701304 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2123491 89662 

Інші доходи 2240 13827 347 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4092483 ) ( 1467492 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 18377 ) ( 3128 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
2320693 

 збиток 2295 ( 593788 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 106882 421022 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
1899671 

 збиток 2355 ( 486906 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -929 2326270 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -929 2326270 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -167 418729 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -762 1907541 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -487668 3807212 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 2565951 2320912 

Витрати на оплату праці 2505 262719 224598 

Відрахування на соціальні заходи 2510 84768 83841 

Амортизація 2515 1465393 866463 



Інші операційні витрати 2520 3111787 871527 

Разом 2550 7490618 4367341 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2318759400 2304021602 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2318759400 2304021602 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.20999 0.82450 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 -0.20999 0.82450 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки до форми 2 «Звiт про фiнансовi результати» 
За даними бухгалтерського облiку доходи вiд продажу 

готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг визначаються в 
момент переходу вигод та ризикiв покупцям/ споживачам. 

Отриманий дохiд квалiфiкується: 
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї - 

рядок 2000 складає 6 800 461 тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120) складають 2 505 016 

тис. грн. 
Фiнансовi доходи (рядок 2220) склали 2 123 491 тис. грн. 

Iншi доходи (рядок 2240) складають 13 827 тис. грн. 
Структура витратної частини звiту про фiнансовi 

результати: 
Рядок 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 4 972 526 

тис. грн. 
Рядок 2130 Адмiнiстративнi витрати 53 304 тис. грн. 

Рядок 2150 Витрати на збут 1 018 624 тис. грн. 
Рядок 2180 Iншi операцiйнi витрати 1 881 269 тис. грн. 

Рядок 2250 Фiнансовi витрати 4 092 483 тис. грн. 
Рядок 2270 Iншi витрати 18 377 тис. грн. 

Чистий збиток за 1 пiврiччя 2015 року становить 875 млн. 
549 тис. грн. 

Податок на прибуток  
Найменування; 1 пр.2015 року; 1 пр.2014 року 

Поточний податок; 50 606; 435 513 
Вiдстрочений податок; -157 488; -14 491 

Витрати по податку на прибуток; -106 882; 421 022. 
Найменування; 1 пр.2015 року; 1 пр.2014 року 
Прибуток за перiод; 2318759400; 2304021602 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ; 2318759400; 
2304021602 

Чистий прибуток на одну просту акцiю; -0,20999; 0,82450. 

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Iванченко Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

за ЄДРПОУ 00191023 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2 квартал 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
0 

 
0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 0 ) 

 
( 0 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 

 

Примітки 

«Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)»не 
надається тому що, згiдно ст.13 Закону України №996 от 

16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для складання фiнансової 
звiтностi є календарний рiк. Промiжна звiтнiсть 

складається щоквартально наростаючим пiдсумком з 
початку звiтного року в складi балансу та звiту про 

фiнансовi результати».  

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Iванченко Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

за ЄДРПОУ 00191023 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 2 квартал 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

«Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)» не 
надається тому що, згiдно ст.13 Закону України №996 от 

16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для складання фiнансової 
звiтностi є календарний рiк. Промiжна звiтнiсть 

складається щоквартально наростаючим пiдсумком з 
початку звiтного року в складi балансу та звiту про 



фiнансовi результати».  

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Iванченко Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за ЄДРПОУ 00191023 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 2 квартал 2015 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примітки 

«Звiт про власний капiтал» не надається тому що, згiдно ст.13 Закону України №996 
от 16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний 
рiк. Промiжна звiтнiсть складається щоквартально наростаючим пiдсумком з початку 

звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi результати».  

Керівник Тимошенко Павло Геннадiйович 

Головний бухгалтер Iванченко Олена Вiкторiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «ПIВНГЗК» станом на 30.06.2015 року:  
Фiнансова звiтнiсть за 1 пiврiччя 2015 року пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на початкове 
визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку основних засобiв. 
Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї 
фiнансової звiтностi. Якщо не вказано iнше, цi положення облiкової полiтики послiдовно 
застосовувалися у всiх представлених звiтних перiодах. Фiнансова звiтнiсть представлена у 
тисячах гривень та Згiдно ст.13 Закону України №996 от 16.07.1999р.: «Звiтним перiодом для 
складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. Промiжна звiтнiсть складається щоквартально 
наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi 
результати». Якщо не зазначено iнше, всi суми наведенi з округленням до тисячi. 
Iстотнi бухгалтерськi оцiнки й судження при застосуваннi облiкової полiтики.  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво Компанiї 
застосовувало власнi судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової 
полiтики та на зазначенi у звiтностi суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та 
пов'язанi з ними допущення заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих 
обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про 
балансову вартiсть активiв i зобов'язань, якi недоступнi з iнших джерел.  
Статтi, представленi в фiнансовiй звiтностi, оцiненi з використанням валюти основного 
економiчного середовища, в якому працює Компанiя (функцiональної валюти). i представленi у 
нацiональнiй валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення 
для Компанiї. 
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 
(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення 
операцiї в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного 
курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї. 
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у наступному фiнансовому роцi. Розрахунки та судження 
постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у 
тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих 
обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво також використовує 
професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. 
Подiї в Українi створюють вториннi ефекти для всiх країн СНД та їх основних торговельних 
партнерiв. У разi подальшої нестабiльностi зростають ризики порушення торговельних та 
фiнансових зв’язкiв у регiонi. Уповiльнення зростання свiтової економiки та темпiв освоєння 
iнвестицiй позначається очiкуваним падiнням цiн на свiтових товарних ринках. Зокрема, 
уповiльнення темпiв зростання китайської економiки та зменшення попиту на метали сприяє 
подальшому зниженню iндексiв цiн на металеву продукцiю. Внутрiшнi ризики розвитку економiки 
України, головним чином, пов’язанi з: 
- вiйськовими дiями на Донбасi, якi призводять до скорочення виробництва у регiонi, погiршення 
умов залучення зовнiшнього фiнансування та зростання видаткiв бюджету на фiнансування 
силових вiдомств i вiдновлення зруйнованої iнфраструктури; 
- зростанням боргового навантаження на бюджет через необхiднiсть фiнансування дефiциту та 
заборгованостi НАК «Нафтогаз», сформованої у минулi роки; 
- виснаженням мiжнародних резервiв, що ускладнює використання Нацiональним банком 
iнтервенцiй в якостi iнструментiв стримування зростання попиту на iноземну валюту, який 
виникає внаслiдок панiчних настроїв та спекулятивних атак.  
Вториннi ефекти внутрiшнiх полiтичних та економiчних потрясiнь, анексiї Криму та вiйськових 



дiй на Донбасi поширилися на бiльшiсть секторiв вiтчизняної економiки. Внаслiдок цього 
поглиблюються iснуючi диспропорцiї, скорочення об’ємiв промислового виробництва, виконаних 
будiвельних робiт, зовнiшньої торгiвлi, зниження обсягiв освоєння капiтальних iнвестицiй тощо. 

Продовження тексту приміток 

Форма 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» 
Нематерiальнi активи.  
Рядки 1000 –1002.  
В бухгалтерському облiку у складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення 
(авторськi та сумiжнi з ними права). Станом на 30.06.2015р.сума р.1000 становить 1 163 тис. грн., 
що на 466 тис. грн. менше, чим на 31.12.2014р. Зменшення вiдбулося за рахунок нарахування 
амортизацiї та вибуття. 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Рядок 1005. 
В облiку вiдображена вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, здiйснених пiдприємством, у 
будiвництво, створення, виготовлення, дообладнання, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання та 
доставку основних засобiв, iнших необоротних матерiальних i нематерiальних активiв 
(включаючи необоротнi матерiальнi активи, призначенi для замiни дiючих, та устаткування в 
запасi), у придбання й виготовлення устаткування, що потребує в подальшому монтажу, а також 
аванси, перерахованi пiдрядним органiзацiям для виконання робiт. Станом на 30.06.2015р. сума 
р.1005 становить 3 353 079 тис. грн., що на 50 559 тис. грн. менше, чим на 31.12.2014р. Зменшення 
вiдбулося за рахунок зменшення витрат на капiтальнi iнвестицiї (будiвництво та ремонти). 
Основнi засоби. 
Рядки 1010-1012. 
Станом на 30.06.2015р. сума р.1010 становить 12 661 421 тис. грн., що на 1 017 107 тис. грн. 
менше, чим на 31.12.2014р. 
Рядок 1011 становить 14 050 705 тис. грн. що на 364 859 тис. грн. 2 бiльше нiж на 31.12.2014р. 
Збiльшення суми первiсної вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок введення в 
експлуатацiю придбаних та збудованих у процесi будiвництва основних засобiв.  
Нарахування зносу для основних засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється прямолiнiйним 
методом, а для МНА у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї.  
Вiдстрочених податкових активiв станом на 30.06.2015 року немає. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
Рядок 1040 
Дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а надалi 
оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. 
Станом на 30.06.2015 року сума амортизованої довгострокової дебiторської заборгованостi 
складає 425 288 тис. грн.  
Разом необоротнi активи станом на 30.06.2015 року складають 16 440 966 тис. грн., що на 1 045 
033 тис. грн. менше, чим на 31.12.2014 року. 
Запаси. 
Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, 
залежно вiд того, яка з них нижча. Вартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї 
визначається за середньозваженим методом. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного 
виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i 
вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої 
потужностi, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою 
розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на 
завершення роботи над активом та витрат на збут. 
В розрiзi рядкiв балансу, залишки запасiв складають: 
Найменування; Рядок ф.1; 31 грудня 2014 р.; 30 червня 2015 р.; Вiдхилення, абсолютне 
Виробничi запаси; 1101; 380 237; 378 346; -1 891 
Незавершене виробництво; 1102; 68 714; 62 183; -6 531 



Готова продукцiя; 1103; 345 052; 333 979; -11 073 
Товари; 1104; 132; 132; 0 
Разом; 1100; 794 135; 774 640; -19 495. 
Зменшення залишкiв вiдбулося за рахунок вибуття на виробництво та реалiзацiю, зменшення 
об’ємiв виробництва залiзорудної сировини. 
Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
Рядок 1125  
Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари, продукцiю, роботи й послуги наводиться, як 
чиста реалiзацiйна вартiсть, яка станом на 30.06.2015 року складає 12 351 695 тис. грн., що на 411 
048 тис. грн. бiльше нiж станом на 31.12.2014 року.  
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
Рядок 1135 
Станом на 30.06.2015р року сума дебiторської заборгованостi складає 1 688 757 тис. грн., в тому 
числi з податку на прибуток 
1 271 746 тис. грн. Загальна сума на 134 469 тис. грн. бiльше, чим на 31.12.2014 року. 
Iнша поточна заборгованiсть. 
Рядок 1155. 
Станом на 30.06.2015р року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi складає 106 020 тис. 
грн., що на 8 035 тис. грн.. менше, чим на 31.12.2014 року. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Рядок 1165 
За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти представленi грошовими коштами 
в нацiональнiй та iноземнiй валютi в касi пiдприємства та на розрахункових рахунках на суму 81 
547 тис. грн.  
 
Структура грошових коштiв наведена нижче:  
Найменування; 31 грудня 2014р.; 30 червня 2015р.; Вiдхилення, +/- 
Каса ; 8; 1; -7 
Поточний рахунок у банку ; 178 400; 81 546; -96 854 
Грошi в дорозi; 0; 0; 0 
Разом; 178 408; 81 547; 96 861. 
Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi.  
Витрати майбутнiх платежiв 
Рядок 1170 
В рядку вiдображена сума передплачених витрат майбутнiх платежiв: виплати страхових премiй 
страховим компанiям, витрати на передплату перiодичних видань, та iншi. Станом на 30.06.2015р 
року сума складає 1 166 тис. грн. 
Iншi оборотнi активи 
Рядок 1190 
Станом на 30.06.2015р. року сума складає 0 грн. 
Разом оборотнi активи станом на 30.06.2015 року складають 15 404 205 тис. грн., що на 490 019 
тис. грн. бiльше, чим на 31.12.2014 року. 
Власний капiтал  
В 1 кварталi 2015 року вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ПIВНГЗК", на яких 
затверджено Статут ПАТ «ПIВНГЗК» в новiй редакцiї. 
Балансова вартiсть статутного капiталу станом на 30 червня 2015 року складає 579 707 тис.грн. 
Балансова вартiсть додаткового акцiонерного капiталу включає коригування згiдно з МСБО 29 
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» в сумi 256 000 000 гривень у зв'язку з внесками в 
акцiонерний капiтал, здiйсненими до перiоду гiперiнфляцiї в Українi 
Статутний капiтал станом на 30.06.2015р.складає 579 707 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. – 579 
707тис. грн., змiн не було).;  
Додатковий капiтал: станом на 30.06.2015р.складає 369 947 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. 369 



947 тис. грн., станом., змiн не було); 
Капiтал у дооцiнках станом на 30.06.2015р.складає 8 371 601 тис. грн. (станом на 31.12.2014 р. 9 
344 158 тис. грн., станом., вiдхилення - 972 557тис. грн.); 
Резервний капiтал станом на 30.06.2015р.складає 144 005 тис. грн (станом на 31.12.2014 р. – 144 
005 тис. грн., станом., вiдхилення 0 тис. грн.);  
Нерозподiлений прибуток станом 30.06.2015р, р. складає 13 460 762 тис. грн. (станом на 
31.12.2014 р. – 12 975 873 тис. грн., збiльшення на 484 889 тис. грн.);  
Неоплачений капiтал станом на 30.06.2015р.складає 599 тис. грн. 
Вилучений капiтал станом на 30.06.2015р.складає 17 тис. грн. 
Всього власний капiтал: станом на 30.06.2015р.складає 22 925 406 тис. грн. (станом на 31.12.2014 
р. 23 413 074 тис. грн., зменшення до показникiв на початок звiтного року складає 47 668 тис. грн. 
за рахунок зменшення прибутку та капiталу у дооцiнках).  
Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ПIВНГЗК» 
(Протокол вiд 31.03.2015р.). 
Довгостроковi зобов’язання 
Рядок 1500 
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 30.06.2015р року складають 835 994 тис. грн. 
Рядок 1505 
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення станом на 30.06.2015р року складають 591 833 тис. грн. 
Рядок 1515 
Iншi довгостроковi зобов’язання станом на 30.06.2015р року складають 892 тис. грн. 
Рядок 1520 
Довгостроковi забезпечення станом на 30.06.2015р року складають 9 717 тис. грн. 
Рядок 1595 
Всього довгостроковi зобов’язання станом на 30.06.2015р.складають 1 438 436 тис. грн., що на 1 
799 245 тис. грн. менше, за рахунок того, що заборгованiсть за термiном погашення перенесена на 
поточну. 
Поточнi зобов’язання  
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть, та 
забезпечення: 
Найменування; Рядок ф.1; 31 грудня 2014р.; 30 червня 2013 р.; Вiдхилення, +/- 
Короткостроковi кредити банкiв; 1600; 0; 0; 0 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями; 1610; 3 663 765; 5 459 
155; 1 795 390 
Векселi виданi; 1605; 0; 0; 0 
Кредиторська заборгованiсть по основнiй 
дiяльностi за товари, роботи, послуги, за основнi засоби; 1615; 1 276 180; 1 385 294; 109 114 
Розрахунки з бюджетом; 1620; 128 836; 455 799; 326 963 
Розрахунки зi страхування; 1625; 9 722; 6 857; -2 865 
Розрахунки з оплати працi; 1630; 20 400; 22 008; 1 608 
Передоплати, отриманi вiд замовникiв; 1635; 116; 133; 17 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками; 1640; 10 024; 10 783; 759 
Забезпечення поточних виплат ; 1660; 39 506; 57 057; 17 552 
Доходи майбутнiх перiодiв; 1670; 0; 0; 0 
Iнша кредиторська заборгованiсть; 1690; 600 881; 84 242; -516 39 
Всього поточна заборгованнiсть; 1695; 5 749 430; 7 481 329; 1 731 899 
Валюта балансу складає станом на 30.06.2015р. 31 млрд. 845 млн. 171 тис. грн. 

Продовження тексту приміток 

Форма 2 «Звiт про фiнансовi результати» 
За даними бухгалтерського облiку доходи вiд продажу готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг 
визначаються в момент переходу вигод та ризикiв покупцям/ споживачам. 
Отриманий дохiд квалiфiкується: 



Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї - рядок 2000 складає 6 800 461 тис. грн. 
Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120) складають 2 505 016 тис. грн. 
Фiнансовi доходи (рядок 2220) склали 2 123 491 тис. грн. 
Iншi доходи (рядок 2240) складають 13 827 тис. грн. 
Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати: 
Рядок 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 4 972 526 тис. грн. 
Рядок 2130 Адмiнiстративнi витрати 53 304 тис. грн. 
Рядок 2150 Витрати на збут 1 018 624 тис. грн. 
Рядок 2180 Iншi операцiйнi витрати 1 881 269 тис. грн. 
Рядок 2250 Фiнансовi витрати 4 092 483 тис. грн. 
Рядок 2270 Iншi витрати 18 377 тис. грн. 
Чистий збиток за 2 квартал 2015 року становить 875 млн. 549 тис. грн. 
Податок на прибуток  
Найменування; 1 пр.2015 року; 1 пр.2014 року 
Поточний податок; 50 606; 435 513 
Вiдстрочений податок; -157 488; -14 491 
Витрати по податку на прибуток; -106 882; 421 022. 
Найменування; 1 пр.2015 року; 1 пр.2014 року 
Прибуток за перiод; 2318759400; 2304021602 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй ; 2318759400; 2304021602 
Чистий прибуток на одну просту акцiю; -0,20999; 0,82450. 


