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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       Шпилька  
Андрiй Михайлович 

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

М.П. 
27.04.2012 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат"  
1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Акціонерне товариство  
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

00191023  
1.4. Місцезнаходження емітента  

Дніпропетровська, Тернiвський р-н, 50079, мiсто Кривий Рiг немає  
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

0564396417, 0564384913  
1.6. Електронна поштова адреса емітента  

sevgok@sevgok.com  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 27.04.2012 

 (дата) 
2.2. Річна інформація 
опублікована у 

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку № 82, Вiдомостi "ДКЦПФР"   30.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 
сторінці http://sevgok.metinvestholding.com 

в мережі 
Інтернет 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



 
 

 
Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 
а) інформація про випуски акцій емітента X 

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

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 



 
 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

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

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

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

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

30. Примітки 

п.1. е) iнформацiя про рейтингове агентство: Група Метiнвест, до якої 
входить ПАТ "ПiвнГЗК", отримала вiд мiжнародного рейтингового 
агентства "FitchRating" висновок про рiвень кредитного рейтингу.  
Дата присвоєння/останнього перегляду: 14/03/2012 . 
Iнформацiя щодо отриманого кредитного рейтингу:  
У iноземнiй валютi:  
- довгостроковий РДЕ: (рейтинг дефолту емiтента) В  
- короткостроковий РДЕ: В 
У нацiональнiй валютi - довгостроковий РДЕ: В+  
- короткостроковий РДЕ: В  



 
 

Нацiональний  
- довгостроковий рейтинг: АА+(ukr)  
- короткостроковий рейтинг: F1+(ukr)  
 
п.1. є) iнформацiя про органи управлiння емiтента: не заповнюється згiдно 
Положення № 1591 вiд 19.12.2006 року. Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний 
комбiнат є акцiонерним товариством.  
 
п.2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i 
вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв): Засновником ПАТ "ПiвнГЗК" є 
Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по 
Днiпропетровськiй областi, згiдно Наказу РВ ФДМУ у Днiпропетровськiй 
областi №12/253-АО вiд 08.10.1996 року було створено ВАТ "ПiвнГЗК" 
шляхом перетворення державного пiдприємства Пiвнiчний гiрничо-
збагачувальний комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат". 

На момент створення Засновнику належало 100% акцiй пiдприємства. 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011 року в 
реквiзитах ВАТ "ПiвнГЗК" вiдбулися змiни, а саме: визначено тип 
товариства - публiчне акцiонерне товариство. Станом на 31.12.2011 року 
акцiї ПАТ "ПiвнГЗК"повнiстю розподiленi i Засновнику не належать.  
 
Примiтка до таблицi Iнформацiя про посадових осiб емiтента: У зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзора Товариства - Private company 
limited by shares "MetalUkr Holding Limited" - акцiонера Товариства, якого 
було обрано Ревiзором на загальних зборах акцiонерiв 12.04.2007 року, 
рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011 року було 
припинено повноваження Ревiзора Товаритсва - Private company limited by 
shares "MetalUkr Holding Limited". Новий склад Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) 
- не обирався. На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ПiвнГЗК", що 
вiдбулися 19 квiтня 2012 року (Протокол №1 вiд 19.04.2012 року), були 
прийнятi рiшення:  

Припинити з 19 квiтня 2012 року повноваження дiючого (на момент 
проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена 
Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (iдентифiкацiйний код 
34093721). ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000269%. Змiни в складi посадових осiб вiдбулися в 
зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради за 
рiшенням Загальних зборiв. Строк перебування на посадi з 31.03.2011 року.  

Обрати з 19 квiтня 2012 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 100 штук простих iменних акцiй 
ПАТ "ПiвнГЗК", що становить 0,000004% в статутному капiталi емiтента.  

Вищевказанi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ПiвнГЗК" вiд 
19.04.2012 року вважаються прийнятими з моменту складення протоколу 
про пiдсумки голосування.  

 
Примiтка до таблицi Iнформацiя про володiння посадовими особами 
акцiями емiтента: Шпилька Андрiй Михайлович - обраний на посаду 
генерального директора позачерговими загальними зборами акцiонерiв 
Товариства, якi вiдбулися 14 жовтня 2009 року, акцiями ПАТ "ПiвнГЗК" не 



 
 

володiє. Гоян Наталя Володимирiвна - призначена на посаду головного 
бухгалтера у 2010 роцi. Акцiями ПАТ "ПiвнГЗК" не володiє. Наглядова 
рада Товариства - юридична особа ТОВ "Метiнвест Холдинг" - акцiонер 
Товариства, обрана загальними зборiв акцiонерiв 12.04.2007 року та 
переобрана на наступний термiн Черговими загальними зборами акцiонерiв 
вiд 25.03.2011 року володiє акцiями ПАТ "ПiвнГЗК" у кiлькостi 6199 штук. 
Юридична особа Private company limited by shares "MetalUkr Holding 
Limited" - акцiонер ПАТ "ПiвнГЗК", що був Ревiзором Товариства до 
закiнченням термiну дiї повноважень, а рiшенням чергових загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 25.03.2011 року повноваження якого було припинено, 
володiє акцiями ПАТ "ПiвнГЗК" у кiлькостi 1458551237 штук.  
 
п.9. б) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється: ПАТ "ПiвнГЗК" 
не здiйснював випуску облiгацiй.  
п.9. в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не 
заповнюється: ПАТ "ПiвнГЗК" не здiйснював випуску iнших цiнних 
паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.  
п.9. г) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється: ПАТ 
"ПiвнГЗК" не здiйснював випуску похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких 
пiдлягає реєстрацiї.  
п.9. г') iнформацiя про викуп власних цiнних паперiв протягом звiтного 
перiоду не заповнюється: ПАТ "ПiвнГЗК" не здiйснював викупу власних 
цiнних паперiв протягом 2011 року.  
 
Примiтка: до таблицi 11.5 "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних 
паперiв": У таблицi вiдображено сумарнi данi за 2007- 2011 роки. Щодо 
бланкiв сертифiкатiв акцiй: за перiод дiяльностi товариством було 
замовлено у 2002 роцi 15000 штук сертифiкатiв акцiй якi видавалися 
акцiонерам, та частково були погашенi без видачi. У 2007 роцi було 
замовлено 6000 сертифiкатiв акцiй. Загалом акцiонерам товариства станом 
на 31.12.2010 року було видано 13274 штук сертифiкатiв акцiй. У 2011 роцi 
видачi сертифiкатiв акцiй акцiонерам Товариства не здiйснювалося. Згiдно 
рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2010 року 
Товариство здiйснило переведення (дематерiалiзацiю) випуску акцiй 
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, 
вiдповiдно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про акцiонернi товариства". 
Залишок бланкiв сертифiкатiв акцiй, придбаних для видачi власникам 
Товариства, були списанi згiдно "Iнструкцiї про порядок видачi, облiку, 
зберiгання та знищення бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв" затвердженої 
Рiшенням ДКЦПФР. Данi щодо замовлених та виданих векселiв 
вiдображено за перiод 2007-2011рр.  
 
п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових 
цiнних паперiв не заповнюється: випуску боргових цiнних паперiв, що 
пiдлягають реєстрацiї пiдприємство не здiйснювало. пп. з 15 по 24 не 
заповнюються: ПАТ "ПiвнГЗК" не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй 
i сертифiкатiв ФОН.  
 
п.28. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПiвнГЗК" за 2011 рiк складена вiдповiдно 
до мiжнародних стандартiв облiку.  
 
Примiтка до таблицi ХII.Податок на прибуток (ф.5 Примiтки до рiчної 
фiнансової звiтностi: рядок 1225, рядок 1235): Згiдно ПСБО 17 Податок на 
прибуток п. 17-вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi 



 
 

зобо'вязання згортаються якщо уплата податку на прибкток контролюється 
одним i тимже подпатковим органом. На початок звiтного перiоду у 
Товариства був залишок по вiдстрочених податкових зобов'язаннях. 
Протягом року, згiдно розрахункiв тимчасових рiзниць мiж балансовою та 
податковою оцiнкою активiв та зобов'язань вiдбулося перевищення суми 
податку на прибуток, яка пiдлягає уплатi у звiтному перiодi над витратами, 
пов'язаними з нарахуванням податку в звiтному перiодi.  
 
п.29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi: вiдсутнiй, тому що пiдприємство не 
здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомостi.  
 
Примiтка до таблицi F5_ba (Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (роздiл 
XIV) запис вiдсутнiй, тому що пiдприємство не має бiологiчних активiв. 

 



 
 

 
3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ПiвнГЗК" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 

50079 
3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська, Тернiвський 
3.1.6. Населений пункт 

мiсто Кривий Рiг 
3.1.7. Вулиця, будинок 

немає 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
А01 № 565046 

3.2.2. Дата державної реєстрації 
28.10.1996 

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

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
576 018 950.00 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

576 018 950.00 

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

Публiчне акцiонерне товариство " Перший Український Мiжнародний банк" 
3.3.2. МФО банку 

334851 
3.3.3. Поточний рахунок 

26006962481636 
  

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



 
 

Публiчне акцiонерне товариство " Перший Український Мiжнародний банк"  
3.3.5. МФО банку  
334851  
3.3.6. Поточний рахунок  
26004962481928  
3.4. Основні види діяльності 

13.10.0 Добування залiзних руд 
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi 

60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Користування надрами Ганiвського родовища 1119 21.10.1997 

Державний 
комiтет України 

по геологiї i 
викори 

Користування 
надрами 

Ганiвського 
родовища 

станню надр 

21.10.2017 

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

  

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. 

  

На користування надрами-поле шахти Першотравнева 4036 25.09.2006 

Мiністерство 
охорони 

навколишнього 
середовища 

України 

25.09.2026 

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

  

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 

необмежений 



 
 

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

  

Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним 
транспортом. Послуга з подачi та збирання вагонiв. 

Послуга маневрова 

АВ № 
548921 18.04.2008 

Мiнiстерство 
iнфраструктури 

України 
17.04.2013 

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

  

На право користування каналами мовлення НР №1196 24.09.2003 

Нацiональна 
Рада України з 

питань 
телебачення i 

радiомовлення 

24.09.2013 

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

  

На право провадження дiяльностi з використання джерел 
iонiзуючого випромiнювання 

АВ № 
472291 08.07.2009 

Центральна 
державна 

iнспекцiя з 
ядерної та 
радiацiйної 

безпеки 
державного 

комiтету 
ядерного 
регулюва 

08.07.2012 

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

  

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 продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки 

№ 
1554.11.30-

13.10.2 
06.11.2008 

З 06.11.2008р. 
Державний 

комiтет України 
з промислової 

безпеки,охорони 
працi та 

гiрничого 
нагляду 

06.11.2013 

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

  

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), 
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 4) "Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропных речовин i 
прекурсорiв" 

АВ № 
580516 14.04.2011 

Державний 
Комiтет з 

питань 
контролю за 
наркотиками 

04.06.2013 

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



 
 

  

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

АГ 
№575414 22.04.2011 

Мiнiстерство 
регiонального 

розвитку та 
будiвництва 

України. 
Iнспекцiя 

державного 
архiтектурно-

будiве 

22.11.2015 

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

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного 
навчання 

АВ № 
585619 25.02.2010 

Мiнiстерство 
освiти i науки, 

молодi та 
спорту України 

25.02.2015 

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

  

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

об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя 
"Укррудпром" 50099, Україна, мiсто Кривий Рiг, вул. Карла Маркса, 1. 

Опис 

Асоцiацiя "Укррудпром", надалi Асоцiацiя, самостiйний господарюючий суб'єкт, що 
створений i здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з чинним законодавством України, Установчим 
договором, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Асоцiацiї та рiшеннями її органiв 
в iнтересах Учасникiв. Метою Асоцiацiї є координацiя господарської дiяльностi Учасникiв 
та виконання певних видiв робiт для задоволення їх потреб. Предметом дiяльностi Асоцiацiї 
є захист iнтересiв Учасникiв без права втручання у їх виробничу та комерцiйну дiяльнiсть, а 
також без права впливу на прийняття управлiнських рiшень. 

Предмет Дiяльностi:  
- забезпечення рекламою, iнформацiєю стосовно технiчних розробок, промислових 

стандартiв, промислової статистики;  
- дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки;  
- розробка проектiв охорони навколишнього середовища;  
- консультацiйне обслуговування з питань бухгалтерського облiку, управлiння 

фiнансами, податкової полiтики, залучення iнвестицiй, зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 
iнформатизацiї, реструктуризацiї та переозброєння виробництва;  

- дослiдження та розробки в галузi природних та технiчних наук;  
- здавання пiд найм та в оренду майна;  
- поверхневi замiри та спостереження з метою збору iнформацiї про пiдземнi структури 

та мiсцезнаходження родовищ копалин, а також пiдземних водних горизонтiв;  
- знiмальнi геодезичнi, гiдрографiчнi та картографiчнi роботи;  
- послуги з експертизи;  
- дiяльнiсть у сферi архiтектури та проектування;  
- загальне будiвництво будiвель i споруд (новi роботи, роботи з замiни, реконструкцiї та 

вiдновлення);  
- екологiчний аудит;  
- сертифiкацiя систем управлiння якiстю;  
- науковi екологiчнi експертизи.  
Функцiї та повноваження Асоцiацiї виключають можливiсть здiйснення дiй, якi 

обмежують конкуренцiю серед учасникiв Асоцiацiї та iнших учасникiв ринку. Функцiями 
асоцiацiї є задоволення потреб Учасникiв шляхом:  

1. Проведення аналiзу та узагальнення iнформацiї згiдно з предметом дiяльностi 
Асоцiацiї, за виключенням iнформацiї стосовно середнiх цiн чи середнього рiвня витрат дiй 
Учасникiв на ринках.  

2.Забезпечення аналiтичною iнформацiєю Учасникiв, а також органiв державного 



 
 

управлiння.  
3. Органiзацiя наукових дослiджень i проектних робiт для визначення прiоритетних 

напрямiв розвитку сировинної бази, технологiї видобутку i збагачення сировини, енерго- та 
ресурсозберiгаючих технологiй, розробка короткострокових та довгострокових прогнозiв та 
програм розвитку.  

4. Монiторинг дiючого законодавства, розробка проектiв законодавчих актiв з метою 
вдосконалення правового поля дiяльностi гiрничодобувних пiдприємств.  

5. Представництво iнтересiв Учасникiв в органах державної влади, пiдготовка звернень 
та опрацювання рiшень цих органiв з питань, що вiднесенi до компетенцiї Асоцiацiї.  

6. Розробка та сприяння впровадженню нацiональних стандартiв управлiння якiстю та 
випробувань залiзорудної продукцiї гармонiзованих з мiжнародними стандартами.  

7. Розробка та сприяння впровадженню галузевих iнструкцiй, норм, методик, типових 
положень, технiчних умов.  

8. Надання допомоги Учасникам в проведеннi розслiдування причин аварiй та нещасних 
випадкiв, розробка заходiв щодо усунення умов їх виникнення.  

9.Пiдготовка необхiдних документiв для отримання дозволу та скиду 
високомiнералiзованнiх шахтних вод, оборотної води гiрничо-збагачувальних комбiнатiв, 
проведення екологiчного та геологiчного монiторингу водних басейнiв, органiзацiя 
промивки рiчок Iнгулець, Саксагань, Карачунiвського водосховища з метою приведення 
кондицiйних показникiв води у вiдповiднiсть до встановлених норм i збереження 
iхтiофауни.  

10.Монiторинг земель, порушених внаслiдок виробничої дiяльностi гiрничодобувних 
пiдприємств, зон обрушення, пiдземних пустот, оперативний монiторинг, аналiз стану та 
розробка рекомендацiй по безпечнiй експлуатацiї бортiв кар'єрiв, вiдвалiв, шламосховищ та 
iнших гiдротехнiчних споруд.  

11.Науковi дослiдження та сприяння органiзацiї захисту вiд пiдтоплення мiських i 
промислових територiй з порушеною гiрничими роботами гiдрогеологiєю; провалiв земної 
поверхнi. ПАТ "ПiвнГЗК" є одним iз засновникiв Асоцiацiї.  

Позицiї ПАТ "ПiвнГЗК" у структурi об'єднання: учасник з 2004 року. 

  

Асоцiацiя 
"Укрвибухпром" 03033, Україна, мiсто Київ, проспект Науки, 10. 

Опис 

Мiжвiдомча Асоцiацiя "Укрвибухпром", надалi - Асоцiацiя, є договiрним господарським 
об'єднанням, створеним з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi 
пiдприємств та органiзацiй, що об'єдналися, в сферi поводження з вибуховими матерiалами 
та в сферi промислової безпеки в гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй промисловостi. 

Метою створення асоцiацiї є досягнення її Членами єдностi iнтересiв щодо координацiї 
сумiсних дiй у сферi поводження з вибуховими матерiалами в гiрничо-видобувнiй та буро-
вибуховiй промисловостi, в сферi промислової безпеки, в рамках чинного законодавства 
України, сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного ринку у сферi поводження з 
вибуховими матерiалами, в сферi промислової безпеки шляхом розробки, впровадження i 
забезпечення виконання Членами асоцiацiї єдиних обов'язкових правил, вимог i стандартiв 
дiяльностi.  

Предметом дiяльностi Асоцiацiї є:  
- Сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного ринку у сферi поводження з 

вибуховими матерiалами, в сферi промислової безпеки шляхом розробки, впровадження i 
забезпечення виконання Членами Асоцiацiї єдиних обов'язкових правил, вимог i стандартiв 
дiяльностi.  

- Сприяння створенню, пiдтримки й розвитку iнфраструктури ринку буро-вибухових 
робiт в гiрничо-видобувнiй промисловостi.  

- Сприяння розвитку ринку виробництва вибухових матерiалiв та iнших ринкiв, 
пов'язаних iз сферою поводження з вибуховими матерiалами.  

- Сприяння розвитку фундаментальних дослiджень в сферi поводження з вибуховими 
матерiалами, в сферi питань промислової безпеки в гiрничо-видобувнiй та вибуховiй 
промисловостi.  

- Надання членам асоцiацiї безоплатної консультативної допомоги з питань у сферi 
поводження з вибуховими матерiалами у гiрничо-видобувнiй та буро-вибуховiй 
промисловостi. – 

 Об'єднання зусиль та можливостей фахiвцiв у сферi поводження з вибуховими 
матерiалами в буро-вибуховiй та гiрничо-видобувнiй промисловостi, зокрема, сприяння 
органiзацiї проведення науково-технiчних конференцiй, презентацiй, семiнарiв, технiчних 
нарад.  

- Здiйснення функцiй зв'язуючої ланки у стосунках з органiзацiями державної, 
законодавчої влади з питань, що торкаються iнтереси Членiв Асоцiацiї (звернення, 



 
 

клопотання, консультацiї, тощо).  
- Участь у розробцi законопроектiв i проектiв пiдзаконних актiв, актiв органiв мiсцевого 

самоврядування, що стосуються українського ринку поводження з вибуховими 
матерiалами.  

- Здiйснення за дорученням членiв асоцiацiї представницьких функцiй, пов'язаних iз 
досягненням статутних цiлей Асоцiацiї, як на територiї України, так i за її межами.  

- Сприяти дiяльностi членiв асоцiацiї з розробки та здiйснення технологiї буро-
вибухових робiт, органiзацiї дослiджень, проведення науково-дослiдних, проектно-
конструкторських робiт, розробки, впровадження та розповсюдження науково-технiчної 
продукцiї, вирiшення екологiчних проблем.  

- Сприяння розробцi та впровадженню технологiчного обладнання. ПАТ "ПiвнГЗК" є 
членом асоцiацiї з 2005 року. 

  

Асоцiацiя 
"Укрiнтерстандарт" 03062, Україна, мiсто Київ, вул Чистякiвська, 2а 

Опис 

Асоцiацiя "Укрiнтерстандарт" є добровiльним неприбутковим об'єднанням пiдприємств, 
якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi технiчного регулювання, в тому числi, але не виключно - 
оцiнки вiдповiдностi, метрологiї, стандартизацiї, управлiння якiстю та iнших юридичних 
осiб, якi зацiкавленi в досягненнi статутної мети Асоцiацiї.  

Основною метою дiяльностi Асоцiацiї є всебiчне сприяння пiдвищенню безпеки i якостi 
вiтчизняної й iмпортованої продукцiї шляхом координацiї дiяльностi пiдприємств, що 
об'єдналися, у сферi технiчного регулювання, в тому числi, але не виключно - оцiнки 
вiдповiдностi, стандартизацiї, метрологiї, управлiння якiстю та навколишнiм середовищем, 
забезпечення сумлiнної дiяльностi учасникiв цього процесу на основi представлення та 
захисту їхнiх прав i корпоративних iнтересiв, а також iнтересiв виробникiв i споживачiв, 
недопущення недобросовiсної конкуренцiї у цiй сферi, централiзацiї частини управлiнських 
функцiй учасникiв Асоцiацiї вiдповiдно до Статуту, внутрiшнiх локальних актiв, рiшень 
Загальних зборiв та iнших органiв управлiння.  

Предметом дiяльностi Асоцiацiї є:  
1. координацiя дiяльностi, захист та представництво iнтересiв учасникiв Асоцiацiї в 

законодавчiй, виконавчiй та судовiй гiлках державної влади, громадських та мiжнародних 
органiзацiях, пiдприємствах та установах, як в Українi, так i за її межами;  

2. розширення спiвробiтництва мiж учасниками Асоцiацiї, створення рiвних 
можливостей, встановлення та пiдтримка дружнiх, партнерських зв'язкiв мiж учасниками 
Асоцiацiї та недопущення мiж учасниками Асоцiацiї недобросовiсної конкуренцiї;  

3. сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
учасникiв Асоцiацiї, змiцнення взаємовигiдного спiвробiтництва мiж українськими та 
закордонними партнерами;  

4. сприяння освоєнню та реалiзацiї учасниками Асоцiацiї нових форм i напрямкiв 
виробничого, науково-технiчного та торгово-економiчного спiвробiтництва;  

5. розробка пропозицiй щодо визначення загальної тактики i стратегiї в сферi оцiнки 
вiдповiдностi, акредитацiї, стандартизацiї, метрологiї, управлiння якiстю та навколишнiм 
середовищем;  

6. сприяння пiдвищенню якостi продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  
7. створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй та впровадження iнновацiйних 

проектiв на пiдприємствах - учасниках Асоцiацiї;  
8. захист iнтересiв учасникiв Асоцiацiї в мiжнародних органiзацiях, виконання 

представницьких функцiй, iнтеграцiя у свiтовий ринок за рахунок дiяльностi в мiжнародних 
органiзацiях, сприяння впровадженню в Українi мiжнародних стандартiв у цiй сферi;  

9. надання членам Асоцiацiї аналiтичної, довiдково-методичної, кон'юнктурно-
економiчної, маркетингової iнформацiї, iнформацiї про український та закордоннi ринки, 
розробка концепцiй рекламних компанiй, оцiнка доцiльностi та ефективностi їх проведення, 
створення i пiдтримка власних iнформацiйних органiв, видавнича дiяльнiсть, заснування 
засобiв масової iнформацiї, видання бюлетенiв, нормативно-довiдкової i рекламної 
продукцiї з питань дiяльностi Асоцiацiї та її учасникiв, розвиток представництв учасникiв 
Асоцiацiї в глобальнiй мережi Iнтернет;  

10. участь в розробленнi законодавчих та нормативних документiв, що стосуються галузi 
стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї, оцiнки вiдповiдностi та iнше.  

Позицiї ПАТ "ПiвнГЗК" у структурi об'єднання: учасник з 2005 року. 

  

 



 
 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

Засновник - Регiональне 
вiддiлення фонду державного 
майна по Днiпропетровськiй 

областi 

13467337 
49000 мiсто 

Днiпропетровськ 
Комсомольська, 58 

0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 
кількості) 

немає немає немає немає 0.000000000000 

Усього 0.000000000000 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "ПiвнГЗК" 
за 2011 рiк становить 7161 чол. Кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi 
(позаштатнi) становить 59 чол., з них: 

 - 7 чол., якi працюють за сумiсництвом;  
- 52 чол., якi працюють за цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами).  
Оплата працi працiвникiв ПАТ "ПiвнГЗК" здiйснювалася в 2011 р. вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Генеральної i Галузевої угод, "Положення про оплату працi", 
премiювання та iншi виплати за рахунок фонду оплати працi працiвникiв ПАТ "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат".  

Одним iз прiоритетних напрямкiв розвитку комбiнату є впровадження сучасних методiв 
управлiння персоналом, якi дозволяють врахувати вклад працiвникiв в кiнцевий результат 
дiяльностi комбiнату та стимулювати до пiдвищення професiйної квалiфiкацiї та розвитку. Так, 
з 01.04.2007 року на ПАТ "ПiвнГЗК" дiє багаторiвнева система оплати працi, розроблена за 
методикою компанiї HayGroup. З 01.05.2011 року оклади працiвникiв комбiнату пiдвищенi в 
середньому на 26 % згiдно результатiв iндивiдуальної оцiнки персоналу.  

Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПАТ "ПiвнГЗК" за 2011 рiк становить 398044,3 
тисяч гривень. Внаслiдок впроваджених заходiв по пiдвищенню окладiв працiвникiв комбiнату, 
фонд оплати працi у порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшився на 33669,1 тисячi гривень. 
Середня заробiтна плата збiльшилась в порiвняннi з 2010 р. на 19,4 % i склала за 2011 рiк 4891 
грн. Комбiнат не має заборгованостi по виплатi заробiтної плати i сплатi податкiв в бюджет та 
позабюджетнi фонди.  

Головним багатством Товариства та найважливiшим джерелом її 
конкурентоспроможностi є працiвники компанiї. Тому мета ПАТ "ПiвнГЗК" - дати можливiсть 
кожному працiвнику розкрити свiй потенцiал i розвиватися.  

Система навчання та розвитку персоналу ПАТ "ПiвнГЗК" являє собою цiлiсний 
злагоджений механiзм, який вiдповiдає цiлям, задачам та потребам комбiнату i охоплює всi 
категорiї персоналу. Це комплексний процес безперервного професiйного навчання працiвникiв 
для пiдготовки їх до виконання виробничих функцiй, професiйно-квалiфiкацiйного росту, 
формування резерву ефективних керiвникiв.  

Планування та безпосередньо процес навчання та розвитку персоналу здiйснюється за 
визначеними напрямками:  

- навчання персоналу з питань охорони працi та промислової безпеки;  
- професiйне навчання: - розвиток професiйних навичок по функцiональним напрямкам 

дiяльностi; - навчальнi заходи, спрямованi на навчання персоналу згiдно Лiцензiї на право 
надання освiтнiх послуг;  



 
 

- менеджерське навчання Кадрового резерву;  
- розвиток менеджерських компетенцiй;  
- iнтеграцiйне навчання;  
- цiльове навчання;  
- професiйнi конференцiї.  
Основною складовою в загальнiй структурi навчання є професiйне навчання, в процесi 

якого проходе формування та вдосконалення у працiвникiв пiдприємства теоретичних знань, 
умiнь та практичних навичок, необхiдних для виконання виробничих завдань. Процес 
професiйного навчання має безперервний характер. Його обумовлюють постiйний прогрес, 
сучасне обладнання, передовi технологiї, постiйний розвиток виробництва.  

Процес професiйного навчання робiтникiв здiйснюється згiдно програм, що розробленi 
на основi типових державних програм та стандартiв, якi постiйно адаптуються викладачами, 
фахiвцями та спецiалiстами виробничниками. Особлива увага придiляється вивченню 
робiтниками нового обладнання, виробiв, матерiалiв, механiзмiв, машин, сучасних 
технологiчних процесiв, засобiв механiзацiї та автоматизацiї, що впроваджуються на 
виробництвi, ознайомленню з правилами та вимогами їх безпечної експлуатацiї, технiчної 
документацiї, законодавчих та нормативно-правових актiв на курсах цiльового призначення. 
Дане навчання здiйснюється як на базi управлiння навчання та розвитку персоналу так i 
безпосередньо на робочих мiсцях в структурних пiдроздiлах комбiнату.  

Значна роль в досягненнi виробничих завдань на пiдприємствi належить не тiльки 
досвiдченим професiоналам, а й перспективнiй молодi. Молодим спецiалiстам надаються гiднi 
умови працi та можливостi зростання, як професiйного, так i кар'єрного.  

Згiдно дiючого на ПАТ "ПiвнГЗК" "Положення про Школу молодого спецiалiста" 
створюються всi необхiднi умови для розвитку професiйного, iнтелектуального потенцiалу 
молодих спецiалiстiв. З метою ефективного залучення нового спiвробiтника у процеси, що 
вiдбуваються в компанiї, входження працiвника у трудовий колектив, створення психологiчно 
комфортних умов для професiйної дiяльностi обов'язковим є участь у програмi "Виробнича 
адаптацiя молодих спецiалiстiв". Програма складається з модулiв:  

- Загальна iнформацiя про комбiнат;  
- Корпоративна полiтика в областi управлiння персоналом;  
- Полiтика в областi трудових вiдносин;  
- Полiтика в областi охорони працi та промислової безпеки.  
Навчання та розвиток молодих спецiалiстiв вiдбувається протягом всiєї трудової 

дiяльностi на комбiнатi. Починаючи з одержання робiтничої професiї на курсах первинної 
пiдготовки якi забезпечують рiвень професiйної квалiфiкацiї, необхiдної для продуктивної 
професiйної дiяльностi. Подальше розширення професiйного профiлю пiдготовки, поглиблення 
знань, умiнь та навичок за професiєю, пiдвищення робочої квалiфiкацiї здiйснюється на курсах 
перепiдготовки чи виробничо-технiчних курсах. Курси цiльового призначення спрямованi на 
вивчення нового обладнання, машин та механiзмiв, нових технологiй на виробництвi 
забезпечують пiдготовку молодих спецiалiстiв до роботи в умовах сучасного виробництва. 
Молодi спецiалiсти якi проявляють iнiцiативу у науково-дослiдницькому напрямку при 
розробцi науково - технiчних та соцiальних проектiв проходять навчання за програмою 
"Ефективна дiлова презентацiя", де отримують навички пiдготовки презентацiї та публiчного 
виступу. Данi навички стануть їм в пригодi пiд час захисту свого проекту.  

З метою пiдготовки кадрового резерву на позицiю лiнiйних керiвникiв молодi 
спецiалiсти проходять корпоративнi тренiнговi програми, направленi на формування бачення 
цiлiсної системи управлiння у сучаснiй органiзацiї, оволодiння методами, методиками та 
технологiями ефективного управлiння та взаємодiї з персоналом, набуття досвiду роботи в 
командi, навичок швидкого прийняття рiшень в нестандартних ситуацiях.  

З метою постiйного розвитку здiбностей менеджерiв пiдприємства успiшно управляти 
персоналом та виробничою дiяльнiстю, на комбiнатi створенi комплекснi розвиваючi програми 
на основi їх iндивiдуальних планiв розвитку. Даннi програми базуються на системно 
осмисленої свiтової практики та забезпечують:  

- формування дiлової середи;  
- навчання на основi виробничих ситуацiй;  



 
 

- можливiсть розвитку через взаємодiю;  
- оптимальне поєднання рiзноманiтних методiв навчання;  
- формування корпоративної культури та формування лояльного вiдношення до 

пiдприємства, оскiльки програми розвитку враховують особистi цiлi керiвникiв та цiлi 
пiдприємства;  

- створення необхiдної бази для командної роботи i самостiйного поглиблення знань. 
Менеджери вдало вдосконалюють i пiдвищують професiйнi та менеджерськi 

компетенцiї, засвоюють новi технологiї, iнструменти управлiння за допомогою ефективних 
форм навчання та розвитку персоналу:  

- короткостроковi програми навчання (тренiнг, учбовий курс, семiнар, конференцiя, 
форум);  

- довгостроковi програми (МВА);  
- самоосвiта;  
- "навчання дiєю", керiвництво проектами та iншi;  
- дистанцiйне навчання.  
Навчання проводиться як внутрiшнiми експертами та тренерами, так й iз залученням 

зовнiшнiх провайдерiв з навчання.  
Окрема увага в процесi навчання та розвитку менеджерiв на комбiнатi придiляється 

лiнiйним керiвникам, так як значне навантаження з виконання виробничих планiв та програм 
лежить на них. Лiнiйнi керiвники повиннi бути професiоналами i крiм технiчних навичок їм 
необхiднi навички в управлiннi персоналом. Тому навчальнi заходи та програми "Школи 
лiнiйного керiвника", яка функцiонує на комбiнатi з 2006 року, дозволяють розвинути 
органiзаторськi, соцiальнi, професiйнi компетентностi лiнiйних менеджерiв, їх лiдерський 
потенцiал. Навчання в "Школi лiнiйного керiвника" проводиться переважно корпоративними 
тренерами комбiнату, в ролi яких виступають фахiвцi та спецiалiсти структурних пiдроздiлiв 
комбiнату. Ефективнiсть внутрiшнього тренерського складу обумовлена досконалим знанням 
специфiки комбiнату, його продукцiї, можливiстю максимально наблизити програму тренiнгу 
до вимог виробничого процесу, тощо.  

Корпоративнi тренери на своїх навчальних програмах навчають думати не тiльки про 
сьогоднiшнi потреби та результати роботи пiдроздiлу, але й турбуватись про майбутнiй 
розвиток в сторону довгострокової перспективи.  

Спецiально пiдготовлена команда корпоративних тренерiв комбiнату складається з 15 
чоловiк. Навчальний бiблiотечний арсенал тренерiв складається з 21 програми-це 
iнтелектуальна праця тренерiв, особисто ними розробленi тренiнговi програми.  

На ПАТ "ПiвнГЗК" функцiонує система безперервного навчання та розвитку 
працiвникiв, зарахованих в Кадровий резерв комбiнату. Дана система спрямована на:  

- комплексний розвиток менеджерських компетенцiй та професiйних навичок Кадрового 
резерву;  

- пiдвищення рiвня лояльностi та прихильностi до пiдприємства, формування 
професiйних iдеалiв, слiдування принципам корпоративних цiнностей компанiї;  

- подальший розвиток професiйного, iнтелектуального та особистого потенцiалу 
працiвникiв, зарахованих в Кадровий резерв комбiнату;  

- пiдготовка менеджерiв до виконання функцiй на посадових позицiях, вiдповiдно 
кар'єрному плануванню.  

Постiйний саморозвиток фахiвцiв, залучених до впровадження процесу навчання, 
викладачiв, слухачiв курсiв, працiвникiв структурних пiдроздiлiв комбiнату (читачiв бiблiотеки) 
здiйснюється за допомогою забезпечення навчальними посiбниками, суспiльно-полiтичною, 
науково-технiчною, економiчною й iншою лiтературою, а також бiблiографiчними матерiалами 
про свiтовi досягнення науки й технiки, передового виробничого досвiду. Таку можливiсть 
працiвникам комбiнату надає бiблiотека ПАТ "ПiвнГЗК".  

Грамотно спланована та чiтко органiзована робота з навчання та розвитку персоналу-
запорука досягнення компанiєю стратегiчних цiлей, її конкурентоспроможностi на свiтовому 
рiвнi. 
  



 
 

 
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

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

Шпилька Андрiй Михайлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АН 438097 14.11.2005 Центрально-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi 
6.1.4. Рік народження** 

1975 
6.1.5. Освіта** 

Вища. Закiнчив Криворiзький технiчний унiверситет у 1997р. за спецiальнiстю "Електропривод 
i автоматизацiя промислових установок та технологiчних комплексiв", квалiфiкацiя гiрничий 
iнженер-електрик. У 2004р. закiнчив Одеську нацiональну юридичну академiю 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

До обрання на посаду генерального директора ПАТ "ПiвнГЗК" Шпилька Андрiй 
Михайлович, обiймав посади: директора по збуту вiдкритого акцiонерного товариства 
"Пiвнiчнний гiрничо-збагачувальний комбiнат", директора з продажу гiрничорудного дивiзiону 
ТОВ "Метiнвест Холдинг". Стаж керiвної роботи у ТОВ "Метiнвест Холдинг" - 3 роки. Стаж 
керiвної роботи у ПАТ "ПiвнГЗК" - 3 роки. Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у 
натуральнiй формi не розголошується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

6.1.8. Опис 
Обраний позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14 жовтня 2009 року, 

Генеральний директор ПАТ "ПiвнГЗК" 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, що охоплює юридичнi та фактичнi 
дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та 
дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 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;  
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;  

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 iнших цiнних паперiв, крiм 
акцiй, 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.  

Генеральний директор забезпечує збереження та нерозголошення iнформацiї, яка включає 
службову або комерцiйну таємницю Товариства. Зобовязаний не використовувати та не 
передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та 
яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю 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.  

Генеральний директор Товариства нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

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

Гоян Наталя Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
АЕ 041708 21.11.1995 Жовтневим РВ Криворiзького Му УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi 
6.1.4. Рік народження** 

1974 
6.1.5. Освіта** 

Закiнчила Криворiзький технiчний унiверситет у 2007 роцi за спецiальнiстю "Облiк i аудит", 
квалiфiкацiя спецiалiст з облiку i аудиту 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна призначена головним бухгалтером Товариства 



 
 

Наказом Товариства № 136-к вiд 28.12.2010р. До обрання на посаду головного бухгалтера 
займала посади: виконуючого обов'язкiв головного бухгалтера ВАТ "ПiвнГЗК", заступника 
головного бухгалтера з облiку та звiтностi ВАТ "ПiвнГЗК". Стаж керiвної роботи у ПАТ 
"ПiвнГЗК" - 6 рокiв. Iнформацiя щодо розмiру винагороди в тому числi у натуральнiй формi не 
розголошується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має 
6.1.8. Опис 

Головний бухгалтер ПАТ "ПiвнГЗК" має повноваження: Впроваджувати облiкову полiтику 
Товариства, засновану на єдиних методологiчних засадах i методах, передбачених 
Нацiональними положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку та Мiжнародними 
Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

Керувати органiзацiєю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi 
Товариства. Складанням статистичної, податкової та аналiтичної управлiнської звiтностi 
пiдприємства. Формуванням фiнансової звiтностi згiдно iз загальними вимогами Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з метою прозорого i зрозумiлого вiдображення 
iнформацiї про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв комбiнату. 

1.Зокрема головний бухгалтер забезпечує:  
1.1. Працездатнiсть системи збору, реєстрацiї та узагальнення iнформацiї в грошовому вимiрi 

щодо майна, зобов'язань пiдприємства та їх руху шляхом суцiльного, безперервного i 
документального облiку всiх господарських операцiй.  

1.2. Застосування плану рахункiв для бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 
господарських операцiй комбiнату з урахуванням положень та "Iнструкцiї про застосування 
Плану...", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 30.11.99 р. за № 291 (зi 
змiнами та доповненнями).  

1.3. Облiк коштiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей, готової продукцiї i 
основних фондiв, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, 
пов'язаних з їх рухом.  

1.4. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї 
продукцiї, послуг, витрат на виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт i послуг.  

1.5. Органiзацiю бухгалтерського облiку державного матерiального резерву та контроль за 
його виконанням.  

1.6. Правильне нарахування та своєчасне перерахування усiх видiв податкiв i зборiв до 
бюджету та iнших цiльових фондiв вiдповiдно до дiючого законодавства.  

1.7. Облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до 
встановлених правил на основi достовiрної iнформацiї, вiдображеної в системi my SAP ERP. 

1.8. Проведення аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi за даними бухгалтерського 
облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i 
непродуктивних витрат.  

1.9. 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.  

1.10. 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.  

1.11. Надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий 
стан, результати дiяльностi та рух основних фондiв Товариства, для прийняття ними 
управлiнських рiшень.  

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

1.13. 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.  

1.14. Оформлення матерiалiв по нестачах i розкраданнях коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей, контроль над передачею їх у необхiдних випадках у слiдчi та судовi органи.  



 
 

1.15. Органiзацiю, разом з iншими пiдроздiлами i службами, взаємних перевiрок, 
документальних ревiзiй, пiдготовку пропозицiй щодо полiпшення їх роботи.  

1.16. Використання сучасних засобiв автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт i методiв 
бухгалтерського облiку.  

1.17. Конфiденцiйнiсть iнформацiї, що стала вiдома пiд час виконання посадових обов'язкiв. 
 
2. Головний бухгалтер має вживати необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому 

виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, 
контролювати:  

2.1. вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  
2.2. Дотримання встановлених норм запасiв; своєчасне i правильне нарахування зносу 

основних засобiв та iнших необоротних активiв.  
2.3. Дотримання встановлених правил оформлення приймання та вiдпуску товарно-

матерiальних цiнностей.  
2.4. Суворе дотримання фiнансової i касової дисциплiни.  
2.5. Дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, 

матерiальних цiнностей державного матерiального резерву, з метою перевiрки i 
документального пiдтвердження їх наявностi, стану та оцiнки.  

2.6. Законнiсть списання дебiторської, кредиторської заборгованостi, нестач, а також iнших 
втрат.  

2.7. Пiдготовку та надання достовiрної iнформацiї за напрямком роботи для своєчасного та 
якiсного формування бiзнес-плану пiдприємства, звiту щодо корпоративної соцiальної 
вiдповiдальностi.  

2.8. Правильнiсть вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у 
вiдповiдностi з визначеннями та критерiями визнання активiв, зобов?язань, доходiв та витрат, 
наведеними у Концептуальнiй основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

2.9. Дотримання методик складання звiтностi за мiжнародними стандартами та 
встановленого порядку подання фiнансових звiтiв.  

2.10. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх у встановленому 
порядку до архiву.  

2.11. Своєчаснiсть, правильнiсть i повноту нарахування та перерахування податкiв та зборiв 
до бюджетiв всiх рiвнiв та подання звiтiв до СДПI.  

Головний бухгалтер здiйснює безпосереднє керiвництво персоналом головної бухгалтерiї, 
контроль результатiв його роботи, стану трудової та виробничої дисциплiни; аналiз та оцiнку 
рацiональностi використання матерiальних, трудових i грошових ресурсiв комбiнату, 
ефективностi iнвестицiй та кредитної полiтики; кординацiю роботи зовнiшнiх аудиторiв пiд час 
проведення перевiрок та пiдтвердження щорiчної фiнансової звiтностi.  

Головний бухгалтер бере участь у формуваннi та впровадженнi договiрної, фiнансової, 
податкової та облiкової полiтики пiдприємства, пiдготовцi заходiв, якi попереджують 
виникнення недостач i незаконне використання грошових коштiв, ТМЦ, порушення 
фiнансового i господарського законодавства. Органiзовує ведення претензiйно-позовної роботи 
за договорами, за якими головна бухгалтерiя здiйснює контроль оформлення та виконання 
договорiв (контрактiв), що укладаються Товариством.  

Головний бухгалтер Товариства нiяких посад на iнших пiдприємствах не обiймає 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Метiнвест Холдинг" 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 



 
 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
34093721  

6.1.4. Рік народження** 
0 

6.1.5. Освіта** 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) особи було встановлено Рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2007 року, до складу Наглядової ради було 
обрано акцiонера Товариства - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Метiнвест Холдинг" 
(iдентифiкацiйний код 34093721). Черговими загальними зборами Товариства, якi були 
розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року, ТОВ 
"Метiнвест Холдинг" було переобрано на новий термiн. 

6.1.8. 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 
цим 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.  

Щодо iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди в тому числi у натуральнiй формi - 
Наглядова рада не отримує винагороди у Товариствi. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
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Кількість за видами акцій 

прос
ті 

імен
ні 

прості на 
пред'явни

ка 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наглядова 
рада 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнi
стю 

"Метiнвест 
Холдинг" 

34093721   6199 0.00030000 6199 0 0 0 

Генеральн
ий 

директор 

Шпилька 
Андрiй 

Михайлович 

АН 438097 
14.11.2005 

Центрально-
Мiський РВ 

Криворiзького МУ 
УМВС України в 

Днiпропетровськiй 
областi 

 0 0.00000000 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Гоян Наталя 
Володимирiв

на 

АЕ 041708 
21.11.1995 

Жовтневий РВ 
Криворiзького МУ 
УМВС України в 

Днiпропетровськiй 
областi 

 0 0.00000000 0 0 0 0 

Усього 6199 0.00030000 6199 0 0 0 

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



 
 

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

Найменуванн
я юридичної 

особи 

Ідентифікац
ійний код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загально

ї 
кількост
і акцій (у 
відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'я
вника 

приві
лейов

ані 
іменн

і 

привіл
ейован

і на 
пред'я
вника 

Privat company 
limited by 
shares " 

MetalUkr 
Holding 
Limited" 

НЕ182834 

P.C. Кiпр немає 
Cyprus Themistokli 

Dervi, 3 Nicosia 
JULIA 

HOUSE,1066 

12.01.2007 1458551237 63.30309 1458551237 0 0 0 

SCM Holddings 
Limited НЕ222759 

P.C. Кiпр немає 
Cyprus Themistokli 

Dervi, 3 Nicosia 
JULIA 

HOUSE,1066 

03.03.2010 832922800 36.14997 832922800 0 0 0 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загально

ї 
кількост
і акцій (у 
відсотка

х) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'я
вника 

приві
лейов

ані 
іменн

і 

привіл
ейован

і на 
пред'я
вника 

Усього 2291474037 99.45310 2291474037 0 0 0 

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



 
 

 
8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  
Дата 
проведення 25.03.2011 

Кворум 
зборів** 99.4821 

Опис 

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства - ТОВ "Метiнвест Холдинг" пiдсумки дiяльностi 
Товариства за 2010 рiк було пiдведено на чергових загальних зборах акцiонерiв, що були розпочатi 
25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року (Протокол №1 вiд 
25.03.2011 року). Були розглянутi наступнi питання порядку денного:  
1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.  
2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 
рiк.  
3. Звiт та висновки Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.  
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.  
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi.  
6. Визначення порядку розподiлу нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв.  
7. Про змiни у складi органiв управлiння Товариства.  
8. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi 
товариства".  
9. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства (у зв'язку зi змiнами типу Товариства 
i приведення його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi 
Товариства").  
10. Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства.  
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх 
граничної вартостi.  

На зборах акцiонери заслухали звiти Генерального директора та Ревiзора Товариства i 
затвердили фiнансову звiтнiсть за 2010 рiк. Вирiшили прибуток за 2010 рiк в сумi 2645183184,98 
гривень направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства (1,1480452097 грн. на одну 
акцiю). Вирiшили частину нерозподiленого прибутку Товариства минулих рокiв у сумi 
553004561,63 гривень направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства (0,2400114448 грн. 
на одну акцiю).  

Своїм рiшенням акцiонери переобрали на новий термiн Наглядову раду - ТОВ "Метiнвест 
Холдинг", скасували Положення про Наглядову раду вiдкритого акцiонерного товариства 
"Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат", затверджене загальними зборами акцiонерiв 
Товариства 02 квiтня 2008 року, i припинили, у зв'язку з закiнченням термiну, повноваження 
Ревiзора - PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES "MetalUkr Holding Limited". Новий склад 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) ВАТ "ПiвнГЗК" не обирався. Акцiонери прийняли рiшення привести 
дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства":  

- визначили тип товариства - публiчне акцiонерне товариство  
- змiнили найменування Товариства та затвердили повне найменування Товариства - 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ"; затвердити скорочене найменування Товариства - ПАТ "ПiвнГЗК".  

Внесли (затвердили) змiни до Статуту Товариства, пов'язанi зi змiною типу Товариства та 
приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi 
товариства", шляхом його викладення у новiй редакцiї. Також на пiдставi ч.3 ст.70 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" акцiонери попередньо схвалили укладення значних правочинiв, якi 
вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення цих загальних зборiв. 

 



 
 

 
 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  
Дата 
проведення 19.04.2012 

Кворум 
зборів** 63.3433 

Опис 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ПiвнГЗК", в особi ТОВ "Метiнвест Холдинг", на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися 19 квiтня 2012 року (Протокол №1 вiд 19.04.2012 року) 
було пiдведено пiдсумки дiяльностi Товариства за 2011 рiк та розглянутi наступнi питання порядку 
денного:  

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.  

2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2011 рiк.  

3. Звiт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.  
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.  
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 

Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв за простими акцiями 
Товариства, а також визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання 
дивiдендiв, порядку та строку їх виплати.  

6. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства.  
7. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  
8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та 
їх граничної сукупної вартостi. Перелiк акцiонерiв, якi мали право на участь у Загальних зборах, 
було складено у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства про депозитарну систему України, 
а саме на 24 годину 00 хвилин 12.04.2012 року.  

На зборах акцiонери заслухали i затвердили звiти Генерального директора та Наглядової ради 
Товариства i затвердили фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк. Акцiонери вирiшили прибуток за 2011 рiк 
в сумi 6249152519,44 гривень розподiлити наступним чином: 6161524000,00 грн. направити на 
виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства (2,6741845906 грн. на 1 (одну) акцiю); 87628519,44 грн. 
залишити нерозподiленими, та затвердили наступний строк виплати дивiдендiв за пiдсумками 2011 
року: - дата початку строку виплати дивiдендiв 26.06.2012 року; - дата закiнчення строку виплати 
дивiдендiв 18.10.2012 року, а також встановили, що датою складення перелiку осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв є 21.06.2012 року.  

Своїм рiшенням акцiонери припинили з 19.04.2012 року повноваження одноособового члена 
Наглядової ради - ТОВ "Метiнвест Холдинг" i обрали з 19.04.2012 року одноособовим членом 
Наглядової ради ПАТ "ПiвнГЗК" - Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест 
Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) строком на 
3 (три) роки. Зборами розглянуто та затверджено запропонованi змiни до Статуту Товариства, та 
на пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонери попередньо схвалили 
укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати 
проведення цих загальних зборiв. 

 



 
 

 
9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував 
звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума 
нарахованих 
дивідендів, грн. 

6161524000.000 0.000 3198187746.610 0.000 

Нарахування 
дивідендів на 
одну акцію, грн. 

2.674 0.000 1.388 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 4033420110.570 0.000 2297652952.280 0.000 

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

21.06.2012  25.03.2011  

Дата виплати 
дивідендів 26.06.2012  25.03.2011  

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв вiд 19.04.2012 акцiонери вирiшили прибуток за результатами 
дiяльностi Товариства у 2011 роцi в сумi 6161524000,00 гривень направити на виплату 
дивiдендiв акцiонерам ПАТ "ПiвнГЗК" (по 2,6741845906 грн. на одну акцiю). Стосовно порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв затверджено наступне рiшення, а саме: 

 дата початку строку виплати дивiдендiв 26.06.2012 року; 
 дата закiнчення строку виплати дивiдендiв 18.10.2012 року.  
Загальними зборами вирiшено встановити, що датою складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв є 21.06.2012 року.  
Зборами затверджено наступний спосiб та порядок виплати дивiдендiв:  
- акцiонерам-юридичним особам України дивiденди виплачуються шляхом перерахування на 

банкiвський рахунок пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складення перелiку;  
- акцiонерам-фiзичним особам України дивiденди виплачуються на банкiвський рахунок або 

готiвкою з каси Товариства пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складення 
перелiку;  

- акцiонерам-юридичним та фiзичним особам, що є нерезидентами України, дивiденди 
виплачуються або в нацiональнiй грошовiй одиницi-гривнi чи в iноземнiй валютi на 
iнвестицiйнi рахунки в банкiвських установах України або в iноземнiй валютi на рахунки в 
закордонних банках за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв пропорцiйно їх частцi у статутному капiталi на дату складення 
перелiку.  

ПАТ "ПiвнГЗК" виплачує дивiденди протягом останнiх рокiв, а саме, у перiод з 2005 по 2010 
роки пiдприємством було виплачено дiвiдендiв на загальну суму 5 мiльярдiв 284 мiльони 582 
тисячi 083 гривнi 81 копiйка.  

Протягом 2011 року виплачувалися дивiденди акцiонерам Товариства, нарахованi за 
пiдсумками роботи у 2010 роцi та за попереднi роки. Загалом у 2011 роцi виплачено дивiдендiв 
на суму 4 мiльярди 33 мiльони 420 тисяч 110 гривень 57 копiйок. Загалом за перiод з 2005 року 
по 2011 рiк включно виплачено дивiдендiв на суму 9 мiльярдiв 318 мiльонiв 2 тисячi 194 
грнивнi 38 копiйок.  

В 2011 роцi випуску акцiй не було.  
За перiод своєї дiяльностi ПАТ "ПiвнГЗК" здiйснив випуск простих iменних акцiй, випуску 

привiлейованих акцiй не було. 

 



 
 

 
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Аска" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052 Донецька обл., мiсто Донецьк проспект Iллiча, 100 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ 299771 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.03.2007 

Міжміський код та телефон 0623483800 

Факс 0623483887 

Вид діяльності 66.03.0. Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Страхова компанiя "Аска" надає ПАТ "ПiвнГЗК" послуги 
ризикового страхування. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна 
компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23785133 

Місцезнаходження 83050 Донецька обл., мiсто Донецьк Унiверситетська, 52 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

АВ 507121 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2009 

Міжміський код та телефон 0623046543 

Факс 0623371041 

Вид діяльності 67.12.0. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя" - Збарiгач емiтента, 
обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 31.03.2010р., згiдно 
договору надає ПАТ "ПiвнГЗК" послуги щодо вiдкриття та ведення 
рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими 
особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату 
припинення ведення реєстру- 24.06.2010р., зберiгання цiнних 
паперiв на цих рахунках. 

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

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарiй 
цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Київська обл., мiсто Київ вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на АВ498004 



 
 

цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.04.2012 

Міжміський код та телефон 0445854240 

Факс 0445854240 

Вид діяльності 67.12.0. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй 
цiнних паперiв" - Депозитарiй обраний загальними зборами 
акцiонерiв 31.03.2010р., згiдно договору, надає ПАТ "ПiвнГЗК" 
послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента: 
прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального(их) тимчасового(их) 
сертифiкату(iв) випуску(iв) цiнних паперiв Емiтента, вiдкриття та 
ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЮКК "Апрiорi" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33557110 

Місцезнаходження 53800 Дніпропетровська Апостоловський р-н Апостолово Гагарiна, 
59 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

Не лiцензується 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Не лiцензується 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0564397984 

Факс 0564397984 

Вид діяльності 74.11.1. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна 
адвокатська дiялiнiсть 

Опис ТОВ ЮКК "Апрiорi" здiйснює абонентне юридичне обслуговування 
ПАТ "ПiвнГЗК" 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 
"Форум" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23070374 

Місцезнаходження 53060 Дніпропетровська Криворiзький р-н селище Лозуватка 
Ленiна, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 

0733 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0564260905 

Факс 0564262586 

Вид діяльності 84.40.0. Аудиторська дiяльнiсть 



 
 

Опис Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги ПАТ 
"ПiвнГЗК" про достовiрнiсть фiнансової звiтностi, згiдно договору. 

 
11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстраці
ї випуску 

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстраці

ю 
випуску 

Найменуван
ня органу, 

що 
зареєструва

в випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип 
цінног

о 
папер

у 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номі
нальн

а 
варті
сть 

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 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокуме
нтарна 
Іменні 

0.250 2304075800 576018950.000 100.000 

Опис 

В 1997 роцi Товариством здiйснено перший випуск простих iменних акцiй 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. Напрямки використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд 
випуску: прибдання нового технологiчного обладнання, будiвель та споруд; капiтальне 
будiвництво; науковi працi.  

В 2006 роцi з метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв, згiдно рiшення 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 14.12.2005 року, 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. В перiод з 14.02.2006 р. по 
03.03.2006 р. проводилася пiдписка на акцiї Товариства додаткового випуску, згiдно iнформацiї 
про випуск акцiй, зареєстрованiй у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
02.02.2006 року. За пiдсумками проведеної емiсiї Статутний фонд склав 2 304 075 800 штук 
простих iменних акцiй на загальну суму 576 018 950 грн., про що отримано свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за 
№ 197/1/06 вiд 27.04.2006 року (попереднє свiдоцтво анульовано). Кошти, залученi в результатi 
збiльшення статутного фонду Товариства, використанi на реалiзацiю стратегiї розвитку 
комбiнату.  

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. Своїм рiшенням Загальнi 
збори акцiонерiв затвердили текст та порядок повiдомлення акцiонерiв, щодо прийнятого 
рiшення. Були обранi: Депозитарiй, для обслуговування випуску акцiй Товариства, щодо якого 
прийнято рiшення про дематерiалiзацiю та Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в 
цiнних паперах власникам акцiй. Загальнi збори акцiонерiв вирiшили припинити ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (випуску акцiй документарної форми 
iснування), яке здiйснював Реєстроутримувач - ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя" 24 
червня 2010 року i передати ведення реєстру Зберiгачу - ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна 
компанiя". До 24 червня 2010 року акцiонери мали право знерухомити належнi їм акцiї у ТОВ 
"Об'єднана реєстрацiйна компанiя" i самостiйно обрати Зберiгача, який буде обслуговувати їх 
рахунок у цiнних паперах та укласти з ним Договiр про вiдкриття рахунку в цiнних паперах.  

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Реєстратором ТОВ "Об'єднана 
реєстрацiйна компанiя", що здiйснював ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ 
"ПiвнГЗК", за дорученням генерального директора Товариства, було здiйснено розсилку всiм 
акцiонерам Товариства "Повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй 
вiдкритого акцiонерного товариства "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат". Таким 
чином пiдприємство виконало вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства", в частинi, 
що стосується iнформування акцiонерiв 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 що були 
розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року (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" та 
Роз'яснення ДКЦПРФ № 12 вiд 08.09.2011р. "Про порядок застосування абзацу другого част.1. 
ст.24 ЗУ "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.  

ПАТ "ПiвнГЗК", як емiтент, не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та 
зовнiшньому ринках. Договори з торговцями цiнних паперiв для торгiвлi та лiстингу на 
органiзованих ринках Товариством не укладались i заяв для допуску у торгах на бiржi не 
подавалось. 

  

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 6835 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

6000 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Векселі 835 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 1273 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

780 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Векселі 493 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 2 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Векселі 2 

 



 
 

 
12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" веде 

видобуток i збагачення залiзистих кварцитiв пiвнiчної частини Криворiзького залiзорудного 
басейну. Видобуток руди в кар'єрах ведеться вiдкритим способом iз застосуванням 
буропiдривних робiт та вивезенням вскришних порiд у зовнiшнi вiдвали.  

Наказ про вибiр майданчика пiд будiвництво Пiвнiчного гiрничо-збагачувального комбiнату 
був виданий Мiнiстерством Чорної Металургiї СРСР 5 сiчня 1953 року. Народження комбiнату 
почалося з Постанови ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР № 943 вiд 19.04.1958 року "Про 
розвиток залiзорудної i марганцевої промисловостi СРСР", у якiй передбачалося будiвництво 
Пiвнiчного гiрничо-збагачувального комбiнату.  

Першi тони концентрату були виробленi в 1963 роцi на збагачувальнiй фабрицi №1, а через 9 
рокiв на фабрицi огрудкування №1 розпочалося виробництво залiзорудних обкотишiв.  

У жовтнi 1996 року Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Днiпропетровськiй областi державний Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат було 
перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат". 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 березня 2011 року з метою приведення 
дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" в 
реквiзитах Товариства вiдбулися змiни, а саме, визначено тип товариства - публiчне акцiонерне 
товариство; змiнено та затверджено: повне найменування Товариства - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО - ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ", 
скорочене найменування Товариства - ПАТ "ПiвнГЗК".  

Упродовж виробничої дiяльностi комбiнат, безперервно розбудовувався й розширювався, 
перетворившись у потужне гiрничодобувне пiдприємство з повним циклом пiдготовки 
доменної сировини, включаючи видобуток руди її збагачення i огрудкування. 

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

Виробничий потенцiал комбiнату розташований на територiї 7200 гектарiв i складає 
найбiльший промислово-виробничий комплекс в Європi iз закiнченим циклом пiдготовки 
доменної сировини.  

Станом на 31.12.2011 р. органiзацiйна структура ПАТ "ПiвнГЗК" у порiвняннi з 31.12.2010 р. 
- змiнилася i нараховує разом 29 структурних пiдроздiлiв. До структури входить 26 
промислових цехiв, серед яких основними є - Першотравневий i Ганнiвський кар'єри, 2 
гiрничотранспортнi цехи, 3 дробильнi фабрики, 2 рудозбагачувальнi фабрики, 2 цехи по 
виробництву обкотишiв, управлiння залiзничного транспорту.  

Виробничу дiяльнiсть комбiнату пiдтримують 3 допомiжнi структурнi пiдроздiли 
невиробничого характеру. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
1) Основнi засоби. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх 
придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення. Формування первiсної 
вартостi основних засобiв, здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 16 "Основнi засоби" П(С)БО 7 
"Основнi засоби".  
2) Знос основних засобiв. Амортизацiя нараховується у податковому облiку - згiдно норм 



 
 

передбачених податковим законодавством, у бухгалтерскому облiку - у вiдповiдностi до 
облiкової полiтики пiдприємства, а саме прямолiнiйним методом.  
3) Запаси. Облiк, визнання та первiсна оцiнка запасiв здiйснюється згiдно вимог МСФЗ 2 
"Запаси" /П(С)БО 9 "Запаси". Для оцiнки запасiв при їх вибуттi (вiдпуску запасiв у 
виробництво, з виробництва, продажу, iншому вибуттi), згiдно наказу про облiкову полiтику, у 
2011 роцi застосовувся метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв та 
середньозважений метод вибуття запасiв.  
4) Дебiторська заборгованiсть. Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про 
дебiторську заборгованiсть та її розкриття у фiнансовiй звiтностi, визначається у вiдповiдностi з 
нормами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Величина сумнiвних боргiв, згiдно наказу 
про облiкову полiтику, у 2010 роцi визначалась, виходячи з платоспроможностi окремих 
дебiторiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi 
про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.  
5) Курсовi рiзницi. Курсовi рiзницi вiдображаються в облiку згiдно вимог МСФЗ 21 "Вплив змiн 
валютних курсiв" /П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Пiдприємство веде облiк та 
складає фiнансову звiтнiсть в нацiональнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi пiд час 
первiсного визнання вiдображаються в облiку шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз 
застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, 
власного капiталу, доходiв i витрат).  
6) Визнання доходу. Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку у вiдповiдностi с 
П(С)БО 15 "Доход". Доходи вiдображаються в облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi 
отриманi або будуть отриманi.  
7) Витрати. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням 
активiв або збiльшенням зобов'язань, згiдно вимог МСФЗ 1 "Подання фiнансових звiтiв" 
/П(СБО) 16 "Витрати". Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з 
доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони 
були здiйсненi. 

Текст аудиторського висновку 
Ми, аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ФОРУМ", що здiйснює професiйну дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0733 
(Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р.), що видане Аудиторською палатою України, провели 
аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (код ЄДРПОУ 00191023; 
мiсцезнаходження - 50079, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Тернiвський р-н; дата 
державної реєстрацiї – 28.10.1996р.) (далi - Товариство), якi додаються до аудиторського 
висновку, що включають Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 
2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк.  
 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 

цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, 
якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування 
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

 
Вiдповiдальнiсть аудитора.  
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi 

результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi 
до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в Українi в якостi нацiональних. Цi стандарти 
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської 



 
 

перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
викривлень.  

Концептуально основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi 
положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення 
Товариства.  

Ми провели перевiрку вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та 
вiдповiдно вимогам Мiжнародних стандартiв аудиту. Метою перевiрки було зiбрання доказiв 
для висловлення професiйного погляду на достатню кiлькiсть свiдчень про наявнiсть i 
одночасну вiдсутнiсть розбiжностей мiж звiтними даними i вимогами чинного законодавства, 
регулюючого порядок її складання та розкриття.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр залежить вiд судження аудитора. До 
таких процедур входить i оцiнка суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства 
або помилок.  

 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки 
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки.  

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки. 
Не розкрита iнформацiя щодо пов’язаних осiб вiдповiдно до П(С)БО 23 "Розкриття 

iнформацiї щодо пов’язаних осiб".  
 
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними у разi 

здiйснення виправлень вiдхилень, про якi йдеться в параграфi "Пiдстави для висловлення 
умовно-позитивної думки", фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають 
фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р., його фiнансовi результати за рiк, що минув 
на зазначену дату, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог 
дiючого законодавства.  

Думка щодо iншої допомiжної iнформацiї вiдповiдно до вимог при розкриттi iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360.  

В результатi аудиторської перевiрки встановлено наступне.  
Основним видом економiчної дiяльностi Товариства є добування залiзних руд.  
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.  
Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв протягом 2011 року становила 7161 працiвник.  
ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" веде бухгалтерський облiк 

та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999р., затвердженими в Українi 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк 
затверджено Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2012р.).  

Надана фiнансова звiтнiсть складена на 31.12.2011р., валютою звiтностi є українська гривня, 
одиниця вимiру – одна тисяча гривень. Фiнансова звiтнiсть мiстить вiдповiдну iнформацiю за 
звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року.  

Згiдно наказу про облiкову полiтику, бухгалтерський облiк Товариства веде бухгалтерська 
служба на чолi з головним бухгалтером, використовуючи при цьому комп’ютерну програму 
"SAP".  

Облiкова полiтика забезпечує незмiннiсть правил, якими слiд керуватися при вимiрюваннi, 
оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй. Облiкова полiтика пiдприємства затверджена 
Наказом №21 вiд 10.01.2011р.  



 
 

При веденнi бухгалтерського облiку Товариство дотримується наступних принципiв:  
−до основних засобiв вiдносити активи, очiкуваний строк корисного використання яких 

бiльше одного року, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 3000 грн. без ПДВ;  
−до малоцiнних необоротних активiв вiдносити матерiальнi цiнностi, строк очiкуваного 

корисного використання яких бiльше одного року, а первинна вартiсть менше 3000 грн. без 
ПДВ;  

−оцiнку основних засобiв здiйснювати за справедливою вартiстю з використанням моделi 
переоцiнки;  

−застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв;  
−амортизацiю (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувати в 

розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання;  
−довгострокову дебiторську заборгованiсть вiдображати за теперiшньою вартiстю;  
−оцiнку нематерiальних активiв здiйснювати за собiвартiстю;  
−оцiнку вибуття запасiв проводити за методами:  
−середньозваженої вартостi – сировини для виробництва продукцiї, напiвфабрикатiв, готової 

продукцiї;  
−iдентифiкованої вартостi – iнших товарно-матерiальних цiнностей;  
−облiк знецiнення запасiв вiдбувається шляхом нарахування резерву на знецiнення 

регулярно; в кожному звiтному перiодi знецiнення проводиться за кожним номенклатурним 
номером по запасам, якi входять до груп "Основна сировина та матерiали", "Допомiжна 
сировина та матерiали"; метод тестування запасiв на знецiнення, який заснований на оцiнцi 
фiзичного стану, здiйснюється щорiчно по запасам, якi входять до груп "Будiвельнi матерiали" 
та "Запаснi частини";  

−резерв сумнiвних боргiв визначати за методом застосування абсолютної суми сумнiвної 
заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;  

−станом на кожну звiтну дату створювати наступнi види резервiв пiд забезпечення 
наступних витрат: 

−забезпечення витрат вiдпусток;  
−резерв пiд забезпечення виплат пенсiй на пiльгових умовах, вихiдної допомоги та iнших 

витрат, передбачених колективними договором пiдприємства.  
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалась, консолiдацiя 

фiнансових звiтiв не проводилась.  
 
Аудитор пiдтверджує, що вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.2011 р., що наведена в 

iнформацiї емiтента вiдповiдає положенням ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 
16.01.2003р. № 435-IV. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не 
виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з 
фiнансовою звiтнiстю.  

Ми пiдтверджуємо, що значнi правочини, якi наведенi в iнформацiї емiтента, вiдповiдають 
вимогам законодавства, нормам статуту та прийнятим рiшенням учасникiв.  

Ми пiдтверджуємо, що iнформацiя про стан корпоративного управлiння, яка наведена в 
iнформацiї емiтента, є достовiрною та вiдображає дiйсний стан корпоративного управлiння. 

Внутрiшнiй контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснює наглядова рада, управлiння 
безпеки, управлiнський персонал та спецiалiсти в межах своїх повноважень. Стан внутрiшнього 
контролю задовiльний.  

Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури по 
оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення, в тому числi внаслiдок шахрайства.  

 
На пiдставi проведеного фiнансового аналiзу емiтента зроблено висновки:  
Пiдприємство має високий ступiнь лiквiдностi, величина чистого оборотного капiталу 

дозволяє сплачувати свої поточнi зобов’язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Значення 
показникiв фiнансової стiйкостi свiдчить про високий рiвень фiнансової незалежностi. 
Дiяльнiсть пiдприємства у 2011р. була ефективною, отримано прибуток у сумi 6249152 тис. грн. 



 
 

Пiдставою для проведення аудиту є Договiр №1 вiд 17.01.2011р.  
Аудиторська перевiрка проводилась кожного кварталу.  
Дата початку аудиторської перевiрки за 4 квартал 2011р.: 01.03.2012р.  
Дата закiнчення аудиторської перевiрки: 20.03.2012р.  
 
Довiдка про фiнансовий стан ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБIНАТ"станом на 31.12.2011р.  
Аудиторами проведено фiнансовий аналiз ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" за показниками лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та 
ефективностi. Данi для проведення розрахунку взятi iз звiтностi пiдприємства за 2011 рiк. 

 
РОЗДIЛ I. ЛIКВIДНIСТЬ. Лiквiднiстю пiдприємства є потенцiйна здатнiсть покриття 

рiзними групами активiв його зобов’язань. Формули розрахунку показникiв лiквiдностi:  
1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1=(Грошовi кошти+Грошовi 

еквiваленти+Короткостроковi фiнансовi вкладення)/Короткостроковi зобов’язання  
2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К2=(Грошовi кошти+Грошовi еквiваленти+Дебiтори 

(непростроченi та реальнi)+Запаси+Витрати)/Короткостроковi зобов’язання  
3). Чистий оборотний капiтал К3 Оборотнi активи–Короткостроковi зобов’язання.  
 
Результати розрахунку показникiв лiквiдностi:  
1). Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Значення показника 0,007; Орiєнтовне позитивне 

значення показника 0,25–0,50;  
2). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Значення показника 1,654; Орiєнтовне позитивне 

значення показника 1,00–2,00;  
3). Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Значення показника 3956803; Орiєнтовне позитивне 

значення показника >0.  
На пiдприємствi, що аналiзується, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2011р. 

складає 0,007, що нижче нормативних значень. Але з огляду на специфiку пiдприємства, 
наявнiсть великого залишку грошових коштiв може свiдчити про неефективнiсть їх 
використання, тому бiльше iнформацiйне навантаження має коефiцiєнт загальної лiквiдностi. 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вiдображає здатнiсть покриття поточних зобов’язань 
пiдприємства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПАТ "ПIВНIЧНИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" станом на 31.12.2011р. вiн складає 1,654. 
Величина цього показника знаходиться в межах орiєнтовного позитивного значення (1,00–2,00), 
що свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi пiдприємства.  

Величина чистого оборотного капiталу станом на 31.12.2011р. складає 3956803 тис.грн., що 
свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати 
подальшу дiяльнiсть.  

Таким чином, в цiлому по ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" 
можна говорити про нормальний рiвень лiквiдностi дослiджуваного пiдприємства.  

 
РОЗДIЛ II. ФIНАНСОВА СТIЙКIСТЬ.  
Фiнансова стiйкiсть - ступiнь забезпеченостi дiяльностi пiдприємства власними основними та 

оборотними коштами.  
Перелiк розрахункових показникiв фiнансової стiйкостi та формули їх розрахунку:  
1). Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами К4=(Оборотнi активи–

Короткостроковi зобов’язання)/Оборотнi активи;  
2). Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу К5=(Оборотнi активи–Короткостроковi 

зобов’язання)/Власний капiтал;  
3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К6=Власнi кошти/Вартiсть майна (пiдсумок активу 

балансу);  
4). Коефiцiєнт структури капiталу К7=(Короткострокова кредиторська 

заборгованiсть+Довгострокова кредиторська заборгованiсть)/Власний капiтал.  
 



 
 

Результати розрахунку показникiв фiнансової стiйкостi:  
1). Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Значення показника 0,395; 

Орiєнтовне позитивне значення показника >0,1;  
2). Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу Значення показника 0,316; Орiєнтовне 

позитивне значення показника >0;  
3). Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Значення показника 0,630; Орiєнтовне позитивне 

значення показника 0,25–0,5;  
4). Коефiцiєнт структури капiталу Значення показника 0,562; Орiєнтовне позитивне значення 

показника 0,5–1,0.  
 
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами станом на 31.12.2011р. складає 

0,395, що свiдчить про високий рiвень забезпеченостi пiдприємства власними оборотними 
коштами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу складає 0,316, тобто 61,3% власного 
капiталу вкладено в оборотнi кошти. Таким чином, можна стверджувати про високий рiвень 
платоспроможностi ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2011 року складає 0,630, що знаходиться 
дещо вище рекомендованих значень, та свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi. 
Коефiцiєнт структури капiталу станом на 31.12.2011р. складає 0,562, що свiдчить про те, що 
структура капiталу рацiональна.  

Таким чином, ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" є 
платоспроможним та фiнансово стiйким.  

 
РОЗДIЛ III. ЕФЕКТИВНIСТЬ.  
Ефективнiсть-спiввiдношення результатiв до витрат. В якостi результатiв звичайно 

приймається чистий прибуток. Основним показником ефективностi є рентабельнiсть.  
Перелiк розрахункових показникiв ефективностi та формули їх розрахунку:  
1). Рентабельнiсть активiв К5=Чистий прибуток/Середньорiчна вартiсть активу балансу;  
2). Рентабельнiсть дiяльностi К6=Чистий прибуток/Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг).  
 
Результати розрахунку показникiв ефективностi:  
1). Рентабельнiсть активiв 30,61%;  
2). Рентабельнiсть дiяльностi 42,66%.  
 
Дiяльнiсть ПАТ "ПIВНIЧНИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" в 

дослiджуваний перiод часу була ефективною. За 2011 рiк прибутковiсть активiв та дiяльностi 
пiдприємства склали вiдповiдно 30,61% та 42,66%.  

Дiяльнiсть пiдприємства за 2011 рiк принесла прибуток у сумi 6249152 тис. грн.  

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 
на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 
постачання 

ПАТ "ПiвнГЗК" здiйснює виробництво i реалiзацiю двох основних видiв товарної продукцiї - 
залiзорудного концентрату та залiзорудних обкотишiв.  

 
Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних споживачiв:  



 
 

У 2011 роцi 26 % виробленого товарного концентрату ПАТ "ПiвнГЗК" було вiдвантажено 
українським пiдприємствам: ПАТ "Полтавський ГЗК", "Алчевський МК", ДМКД 
iм.Дзержинського, МК Донецксталь. Решту, 74% вiд виробленого товарного концентрату, 
комбiнат експортував до стран Схiдної та Центральної Європи: Польщi, Чехiї, Румунiї, а до 
Китаю.  

 
ПАТ "ПiвнГЗК" у 2011 роцi 77% вироблених обкотишiв вiдвантажив українським 

металургiйним пiдприємствам: ПАТ "МК Азовсталь", "Алчевский МК", ДМК iм. 
Дзержинського, ПАТ "Єнакiївський МК", "Донецький МЗ", ДМК iм.Петровського, ММК iм. 
Iллiча, Арселор Мiттал КР i 23% обкотишiв було поставлено на ринок Європи: (Польщi, Чехiї, 
Румунiї, Словаччини) та на нетрадицiйнi ринки Китаю.  

Вiдвантаження продукцiї на експорт комбiнат виконує залiзничним транспортом через 
прикордоннi переходи (Ренi, Мостиська, Iзов, Ужгород), та водним транспортом через порти 
Чорного моря ("Южний", Ренiйськiй рiчковий, Одеський, Iллiчiвськ, Миколаїв - вантажний). 

 
Iнформацiя про конкуренцiю у галузi:  
Розглядаючи ринок залiзорудної сировини необхiдно брати до уваги якiснi показники 

продукцiї та географiчне розташування виробникiв. Якiснi показники ЗРС усiх виробникiв на 
регiональному ринку незначно вiдрiзняються, тобто споживачi можуть вiльно перейти вiд 
споживання продукцiї одного постачальника на споживання продукцiї iншого виробника. 
Знаходження українських та росiйських виробникiв ЗРС в єдиному географiчному регiонi 
обумовлює постачання на металургiйнi пiдприємства товарної продукцiї не тiльки зокрема 
пiдприємствами країни-споживача, але й пiдприємствами iнших країн. Вiдсутнiсть 
транспортних та митних бар'єрiв сприяють формуванню умов здорової конкуренцiї мiж 
виробниками.  

ПАТ "ПiвнГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами на ринку концентрату, а саме, 
Iнгулецьким ГЗК, який займає домiнуюче становище на ринку концентрату, ВАТ "Пiвденний 
ГЗК", ПАТ "Центральний ГЗК", "Арселор Мiттал" (НКГЗК), та росiйськими комбiнатами 
"Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", "Стойленський ГЗК", "Ковдорський ГЗК", а також 
КЗРК, Суха Балка, Яковлевський рудник, "Михайлiвський ГЗК", "Стойленський ГЗК" якi є 
виробниками агломерацiйної руди, що виступає замiнником концентрату в процесi агломерацiї. 

Головним постачальником залiзорудних обкотишiв українським пiдприємствам є ПАТ 
"Пiвнiчний ГЗК", який, по-перше, територiально ближче до українських споживачiв - 
металургiйних заводiв, по-друге, має розвинутi та iсторично утворенi довгостроковi стосунки з 
українськими металургами.  

ПАТ"ПiвнГЗК" на ринку обкотишiв конкурує з українськими пiдприємствами (ПАТ 
"Полтавський ГЗК" та ПАТ "Центральний ГЗК"), росiйськими комбiнатами "Лебединський 
ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", а також "Качканарський ГЗК") та залiзорудними постачальниками 
зi Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади.  

Головними чинниками, якi безпосередньо або опосередковано впливали на 
конкурентоспроможнiсть ПАТ "Пiвнiчний ГЗК" на залiзорудному ринку у 2011 роцi, були такi 
фактори:  

- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;  
- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;  
- висока якiсть продукцiї;  
- ринкова цiна та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукцiї; 
Цiнова полiтика будується на знаходженнi компромiсу мiж виробниками ЗРС та їх 

споживачами с урахуванням усiх вищезазначених факторiв.  
 
Перспективи розвитку ринку:  
Основним напрямком роботи комбiнату можна вважати розширення ринкiв збуту за рахунок 

завоювання нових ринкiв та посилення позицiй на європейському ринку.  
Звiдси завдання комбiнату - створення iмiджу конкурентоспроможного, фiнансово - стiйкого 

пiдприємства.  



 
 

У зв'язку з цим плануються наступнi заходи:  
- оптимiзацiя виробничих процесiв з метою зниження собiвартостi продукцiї як безумовний 

чинник зростання конкурентоспроможностi продукцiї;  
- пiдвищення якiсних характеристик продукцiї;  
- освоєння випуску iнших видiв сировини, що дозволить диверсифiкувати ринок ЖРС i 

збiльшити долю комбiнату в постачаннях як на внутрiшнiй ринок, так i на експорт;  
- укладання контрактiв з споживачами, де основними постачальниками є пiдприємства 

"великої трiйки" (Vale (Бразилiя), BHP Billiton та Rio Tinto (Австралiя)) ;  
- ведення збутової полiтики на умовах вiдвертостi i прозоростi з дотриманням термiнiв 

постачання, якiсних характеристик i iнших умов договору;  
- застосування рiзних форм розрахункiв за вiдвантажену продукцiю для створення 

привабливих фiнансових умов для споживачiв.  
Цiнова полiтика формуватиметься залежно вiд стану ринку ЗРС, на основi спiввiдношення 

попиту i пропозицiї 

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

Показники руху активiв: надiйшло вибуло 
У 2007 роцi 444 813 110 472 
в т.ч. будинки та споруди 152 256 50 623 
машини та обладнання 180 024 32 249 
транспортнi засоби 98 932 2 054 
iншi 13 601 5 546 
   
У 2008 роцi 443 918 43 127 
в т.ч. будинки та споруди 64 792 7 244 
машини та обладнання 173 494 28 621 
транспортнi засоби 197 485 6 114 
iншi 8 147 1 148 
   
У 2009 роцi 460 410 25 437 
в т.ч. будинки та споруди 186 649 12 212 
машини та обладнання 212 259 10 568 
транспортнi засоби 58 699 2 095 
iншi 2 803 562 
   
У 2010 роцi 538 531 10 278 
в т.ч. будинки та споруди 136 461 8 240 
машини та обладнання 255 888 1 707 
транспортнi засоби 135 392 181 
iншi 10 790 150 
   
У 2011 роцi 717 927 35 180 
в т.ч. будинки та споруди 85 689 6 100 
машини та обладнання 266 330 10 498 
транспортнi засоби 354 591 17 782 
iншi 11 317 800 

 
 



 
 

 
 

В цiлому, на кiнець 2011 року вартiсть основних засобiв збiльшилася за рахунок їх 
оновлення. Всього в 2011 роцi надiйшло основних засобiв на 717927 тис.грн.  

В звiтному перiодi введено в експлуатацiю нових основних засобiв на суму 474873 тис.грн., 
модернiзовано (реконструйовано) на суму 243054 тис.грн.  

За 2011 рiк лiквiдовано основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 27150 тис.грн.  
На протязi 2011 року всього вибуло об'єктiв основних засобiв за загальною первiсною 

(переоцiненою) вартiстю на суму 35180 тис.грн., в тому числi:  
-лiквiдовано об'єктiв за загальною первiсною (переоцiненою) вартiстю на суму 6519 тис.грн. 

(залишкова вартiсть склала 2984 тис.грн.);  
-списано за нестачею об'єктiв за загальною первiсною (переоцiненою) вартiстю на суму 49 

тис.грн. (залишкова вартiсть склала 7 тис.грн.). 

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

В загальнiй залишковiй вартостi основнi засоби виробничого призначення складають 99,94%, 
невиробничого прризначення - 0,06%.  

Основнi засоби враховуються по фактичнiй собiвартостi всiх витрат, пов'язаних з їх 
придбанням та доставкою. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв збiльшується на суму 
витрат, пов'язаних з його покращенням (модернiзацiя, добудова, реконструкцiя).  

Станом на 01.01.2012 року на комбiнатi є в наявностi необоротних активiв:  
- основних засобiв первiсною вартiстю на суму 9326851 тис.грн. (в т.ч. за залишковою 

вартiстю 7352883 тис.грн., зносом 1973968 тис.грн.);  
- iнших необоротних нематерiальних актив за первiсною вартiстю 10677 тис.грн.;  
- нематерiальних активiв за первiсною вартiстю 34281 тис.грн.  
Всього в 2011 роцi надiйшло 717927 тис.грн., вибуло 35180 тис.грн., в тому числi:  
- введено в експлуатацiю нових основних засобiв на 474873 тис.грн.,  
- модернiзовано (реконструйовано) основних засобiв на суму 243054 тис.грн.  
В 2011 роцi переоцiнки основних фодiв не було.  
За 2011 рiк основних засобiв вибуло всього на суму - 35180 тис.грн., у тому числi:  
- лiквiдовано за загальною первiсною вартiстю на суму 27150 тис.грн. (залишковою вартiстю 

2984 тис.грн.);  
- переведено в категорiю товарiв для продажу на суму 6519 тис.грн.;  
- списано за нестачею по результатам проведення рiчної iнвентаризацiї за загальною 

первiсною вартiстю на 49 тис.грн.  
 
Для покращення екологiчної ситуацiї на комбiнатi були розробленi та впровадженi 

природоохороннi заходи, направленi на охорону атмосферного повiтря, водного басейну та 
утилiзацiю промислових вiдходiв. Виконання цих заходiв передбачено функцiонуючою на 
комбiнатi системою екологiчного управлiння (сертифiкат вiд 10.06.2011р. № UА2.040.06084-
11). Орган сертифiкацiї - ДП "Кривбасcтандартметрологiя".  

 
В частинi охорони атмосферного повiтря:  
-виконано будiвництво електрофiльтру на випалювальнiй машинi Лурги-278-А, витрати при 

цьому склали 28 млн. грн., зниження викидiв пилу становить 60,0 т/рiк  
-введено в експлуатацiю скрубер, у якостi допомiжного ступеня очищення в ЦВО-2, витрати 

при цьому склали 1 396,803 тис. грн., зниження викидiв пилу становить 40,0 т/рiк  
-витрати на капiтальний ремонт, утримання в належному станi та експлуатацiю газоочисного 



 
 

обладнання (циклони, газоходи, скруберри) в цехах комбiнату, склали 101734,16 тис. грн., 
зниження викидiв пилу становить 140,0 т/рiк  

-застосування природоохоронних заходiв при масових вибухах в кар'єрах (зовнiшня та 
внутрiшня гiдрозабiйки, безтротиловi ВВ "Емонiт", системи iнiцiювання Прима Ера), витрати 
при цьому склали 5 995,554 тис. грн., зниження викидiв пилу та газоподiбних становить 5 
049,986 т/рiк.  

-закриття сухих карт хвостосховища розчином природного бiшофiту, витрати при цьому 
склали 224,58 тис. грн., зниження пилiння склало 380,0 т/рiк.  

-поливання автомобiльних шляхiв, перевантажувальних майданчикiв в кар'єрах, територiї 
комбiнату, витрати при цьому склали 6 716,57 тис. грн., зниження пилiння склало 430,0 т/рiк.  

 
В частинi охорони водного басейну:  
-проводилося розширення (реконструкцiя) хвостового господарства i зворотного 

водопостачання, в т. ч. будiвництво захисних споруд вiд забруднення пiдземних вод, витрати 
при цьому склали 50 639,0 тис. грн.  

-забезпечено роботу в режимi гiдрозахисту на шахтi "Першотравнева" з метою недопущення 
пiдтоплення вiдпрацьованого гiрничого простору, витрати при цьому склали 15 045,735 тис. 
грн., обсяг вiдкачанної води становить 584,775 тис. м. куб.  

 
В частинi повторного використання вiдходiв:  
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для виробництва щебеню в обсязi 

361,096 тис. т., витрати при цьому склали 4 346,472 тис. грн.  
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для будiвництва хвостосховища в 

обсязi 2 493,692 тис. т, витрати при цьому склали 28 343,9 тис. грн.  
-забезпечено повторне використання розкривних порiд для будiвництва i ремонту 

автошляхiв в обсязi 7 555,911 тис. т, витрати при цьому склали 94 789,56 тис. грн.  
-забезпечено повторне використання хвостiв збагачення для будiвництва греблi 

хвостосховища в обсязi 2 167,0 тис. т, витрати при цьому склали 17 531,0 тис. грн.  
-виконана рекультивацiя гiрничих воронок Першотравневого кар'єру в обсязi 6 963,366 тис. 

т., витрати при цьому склали 45 690,781 тис. грн.  
 
В рамках програми "Оазис" виконано:  
-посадку 1 000 дерев на суму 1 115,435 тис. грн. та догляду за територiєю, заходи по боротьбi 

з карантинними рослинами.  
Загальнi витрати на виконання природоохоронних заходiв склали 385 912,11 тис. грн. 
 
Роздiлом колективного договору "Охорона навколишнього середовища" постiйно 

передбачаються та впроваджуються природоохороннi заходи по дотриманню нормативiв 
викидiв та скидiв забруднюючих речовин в атмосферу та водоймища, повторному 
використанню вiдходiв. Всi заходи виконуються своєчасно. В термiн з 10.05.2011 р. по 
03.06.2011 р. на комбiнатi проводилася перевiрка вимог дотримання природоохоронного 
законодавства державною екологiчною iнспекцiєю в Днiпропетровськiй областi. Позовiв за 
порушення природоохоронного законодавства комбiнату не пред'явлено. 

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

Основним видом дiяльностi ПАТ "ПiвнГЗК" є виробництво сировини для металургiйної 
промисловостi - залiзорудного концентрату та обкотишiв. Впуск i реалiзацiя продукцiї 
комбiнату значною мiрою залежить вiд: незадовiльного загального економiчного стану в 
Українi; можливого погiршення кон'юнктури та значного зниження цiн на залiзорудну 
сировину на свiтовому ринку металу; недосконалостi та нестабiльностi законодавчої бази; 
падiння курсу нацiональної валюти; надмiрного податкового тиску; iнфляцiйних процесiв в 
економiцi; форс-мажорних обставин.  

За 2011 рiк комбiнатом вироблено товарної продукцiї i надано послуг на суму 14 млрд 609 
млн.грн.  



 
 

Видобуток залiзної руди склав 31 млн. 863,7 тис.тонн, що на 140,7 тис.тонн бiльше плану, iз 
вмiстом залiза магнiтного 26,63 % (при планi - 26,31 % Fe магн.).  

Виїмка вскришi склала 31,8 млн.куб.м, або 101,8 % до плану.  
У 2011 роцi ПАТ "ПiвнГЗК" збiльшив обсяги виробництва концентрату в порiвняннi з 2010 

роком на 1,4 % до 14 млн. 424 тис.тонн.  
Обсяг виробництва обкотишiв збiльшився на 4,4 % до 10,3 млн.тонн обкотишiв. З них 

вироблено 1,5 млн. тонн з основнiстю 0,12; 8,2 млн.тонн з основнiстю 0,5 i 0,6 млн.тонн 
основнiстю 0,8.  

Фактичнi витрати на виробництво, адмiнiстративнi витрати та витрати на збут товарної 
продукцiї склали 6 179,9 млн.грн. при запланованих 6 542,2 млн.грн.  

 
Виробнича собiвартiсть товарної продукцiї збiльшилася на 765,2 млн.грн. в порiвняннi з 

минулим роком за наступними причинами:  
1. Збiльшення обсягiв виробництва призвело до росту витрат на 83,9 млн.грн.  
2. За рахунок пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi та основнi матерiальнi ресурси, а 

також послуги сторонiх органiзацiй додатковi витрати склали 716,6 млн.грн., у тому числi:  
- електроенергiя 263,2 млн.грн. (збiльшення цiни на 28,0%);  
- газ 173,0 млн.грн. (збiльшення цiни на 40,0%);  
- дизпаливо 97,8 млн.грн. (збiльшення цiни на 40,0%);  
- помольнi кулi 26,9 млн.грн. (збiльшення цiни на 11,0%);  
- гума автомобiльна 23,0 млн.грн. (збiльшення цiни на 42,0%);  
- вапняк 8,8 млн.грн. (збiльшення цiни на 14,0%);  
- мастильнi матерiали 7,4 млн.грн. (збiльшення цiни на 33,0%);  
- бентонiт 6,3 млн.грн. (збiльшення цiни на 10,0%);  
- футеровочна сталь 4,4 млн.грн. (збiльшення цiни на 12,0%);  
- покупна теплоенергiя 3,0 млн.грн. (збiльшення цiни на 23,0%);  
- колосники 1,0 млн.грн. (збiльшення цiни на 5,0%).  
 
3. Збiльшення витрат по оплатi працi на 48,4 млн. грн. вiдбулося за рахунок пiдвищення 

посадових окладiв з 01.05.2011р.  
 
4. Податки та обов'язковi платежi збiльшились на 18,2 млн.грн.  
 
5. Зниження питомих витрат окремих матерiальних ресурсiв зменшило собiвартiсть на 27,2 

млн.грн., а саме:  
- вапняк 15,1 млн.грн.;  
- помольнi тiла 9,4 млн.грн;  
- гумометалева футеровочна сталь 4,8 млн.грн.  
 
6. За рахунок iнших факторiв собiвартiсть зменшилася на 74,7 млн.грн, головним чином iз-за 

зменшення амортизацiйних нарахувань у зв'язку зi змiнами термiну корисного використання 
основних засобiв. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
За даними облiку у 2011 роцi штрафних санкцiй за порушення термiнiв сплати обов'язкових 
податкiв та зборiв не нараховувалось. 

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

Фiнансовий стан пiдприємства є важливою складовою дiлової активностi пiдприємства. Вiн 
визначається наявним на пiдприємствi майном та джерелами його фiнансування i фiнансовими 
результатами дiяльностi, залежить вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї, рiвня попиту та коливання 
цiн на продукцiю, що виробляється, а також вiд цiн на матерiальнi та енергетичнi ресурси, що 



 
 

використовуються пiдприємством.  
Станом на 31.12.2011 року кредиторська заборгованiсть товариства склала 7 млрд. 33,9 

млн.грн., що на 3 млрд. 329,8 млн.грн. менше аналогiчного показника 2010 року.  
Дебiторська заборгованiсть перед комбiнатом на 31.12.2011р. склала 9 млрд. 633,8 млн.грн.  
Станом на 31.12.2011р. залишки виробничих запасiв складають 310,4 млн.грн., залишки 

готової продукцiї складають 144,3 млн.грн.  
У звiтному роцi комбiнат вчасно й у повному обсязi здiйснював поточнi платежi в бюджет, 

пенсiйний фонд, вчасно виплачував заробiтну плату працiвникам комбiнату. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 
кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 
цих договорів 
Договори, що укладалися мiж ПАТ "ПiвнГЗК" та iншими юридичними особами у 2011 роцi в 
основному виконанi в зазначенi термiни згiдно з умовами договорiв. 

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

На 2012 рiк визначенi наступнi цiлi й завдання:  
- виконати ключовi виробничi й фiнансовi показники на 2012 рiк;  
- знизити питомi норми витрат енергоресурсiв i основних нормованих матерiалiв;  
- виконати програму капiтальних iнвестицiй для нарощування виробничої потужностi по 

виробництву концентрату i полiпшення технiчного стану основних фондiв;  
- продовжити будiвництво комплексу ЦПТ скельних порiд розкриву в Першотравневому 

кар'єрi;  
- розробити проект "Рекультивацiя району зони воронок та провалiв шахти iм. Ленiна ПАТ 

"КЗРК" шляхом розмiщення розкривних порiд Першотравневого кар'єру ПАТ "ПiвнГЗК";  
- розробити робочий проект електрифiкацiї рудного ходу з Першотравневого кар'єру до 

дробильної фабрики №1;  
- розробити ТЕР "Вiдробка технологiї подрiбнення та збагачення руд Ганнiвського кар'єру. 

ТЄР варiантiв реконструкцiї РЗФ-2";  
- розрпочати розроблення проекту "Реконструкцiя iснуючого хвостосховища та будiвництво 

нового хвостосховища у зв'язку з зростанням продуктивностi комбiнату".  
- розробити НДР "Визначення продуктивностi Ганнiвського кар'єру;  
- продовжити розвиток iнформацiйної системи з застосуванням програмного забезпечення 

GEMS (Gemcom Enterprise Mining System) геолого-маркшейдерського забезпечення, 
проектування i планування вiдкритих гiрничих робiт.  

 
Показники по виробничих потужностях на 2012 рiк запланованi на наступному рiвнi:  
- Виробництво розкривних робiт 32450 тис. м. куб.  
- Видобуток руди 32545 тис. тон. - Виробництво концентрату 14590 тис. тон.  
- Виробництво обкотишiв 10330 тис. тон.  
Запланований обсяг розкривних робiт у 2012 роцi забезпечує видобуток руди в кар'єрах 

комбiнату.  
Запланований обсяг видобутку руди збiльшений на 681 тис. тон (+2,1%) i досягне рiвня 31 

млн. 545 тис. тон.  
План виробництва загального концентрату збiльшений на 166 тис. тон (+1,2%) i досягне 

рiвня 14 млн. 590 тис. тон. План виробництва обкотишiв у 2012 роцi дорiвнює показникам 2011 
року та становить 10 млн. 330 тис. тон. Реагуючи на змiни кон'юнктури ринку залiзорудної 
сировини, комбiнат виробляє обкотишi з рiзною основнiстю. 

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

Не можна обiйти увагою i той факт, що ПАТ "ПiвнГЗК" завжди був i залишається 
дослiдницькою базою i творчою лабораторiєю передових технологiй гiрничої науки. 



 
 

Комбiнатом за участi галузевих науково-дослiдних i проектно-конструкторських iнститутiв, 
вищих учбових закладiв, науково-виробничих органiзацiй було розроблено i впроваджено низку 
iнновацiйних технологiй, спрямованих на оптимiзацiю технологiчних процесiв, зниження 
енерго- та матерiалоємностi виробничих процесiв, зменшення впливу забруднення на 
навколишнє середовищє, зниження собiвартостi та полiпшення контролю та управлiння якiстю 
продукцiї.  

Для оперативного контролю за роботою авто i залiзничного транспорту в 2011 роцi успiшно 
застосовувалася система контролю завантаження i супутникового позицiонування (GPS). У 
звiтному перiодi з метою оптимiзацiї перспективних планiв гiрничого виробництва на комбiнатi 
продовжилося впровадження комп'ютерної системи геолого-маркшейдерского забезпечення, 
проектування i планування гiрничих робiт на базi програмного комплексу виробництва 
корпорацiї Gemcom.  

Удосконалена технологiя виробництва залiзорудного концентрату дозволила забезпечити 
вмiст залiза загального на рiвнi Fe=66,0%.  

Велика увага придiляється питанням екологiї i енергозбереження. В рамках здiйснення цих 
програм отримується i вводиться в експлуатацiю сучасне устаткування.  

У 2011 роцi 100% гiрничої маси пiдiрвано iз застосуванням водоемульсивних вибухових 
речовин типу емонiт.  

Введений в експлуатацiю електрофiльтр АЛЬСТОМ на випалювальнiй машинi "Лургi-278-
А", розпочато будiвництво 3-х електрофiльтрiв на випалювальнiй машинi "Лургi-278-В". 
Використання цього устаткування дозволяє зменшити в три рази викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу, до 50 мiлiграм на метр кубiчний. Такий показник вiдповiдає 
європейським стандартам. 

У 2011 роцi 20,4 га карт хвостосховища обробленi природним матерiалом бiшофiтом, що 
дало можливiсть на 380 тон знизити викиди пилу в атмосферне повiтря.  

Одним з головних технiчних рiшень проекту "Розвиток сировинної бази комбiнату на перiод 
до 2015 року" є будiвництво комплексу ЦПТ скельних порiд розкриву в Першотравневому 
кар'єрi продуктивнiстю 40 млн. тонн на рiк. Протягом 2011 року комбiнат виконував гiрничi 
роботи пiдземним та вiдкритим способом пiд розташування конвеєрних трактiв; виконувалися 
роботи з монтажу металоконструкцiй та бетонування фундаментiв пiд розмiщення дробарок i 
перевантажувальних станцiй.  

В 2011 роцi на розробку науково-технiчних та дослiдницьких робiт комбiнатом витрачено 27 
591,2 тис.грн. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
Судовi справи в яких бере участь ПАТ "ПiвнГЗК" не мають iстотного впливу як на виробничу 
дiяльнiсть товариства, так и на його фiнансово-економiчний стан. 

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

Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї металургiйним 
пiдприємствам, рiвня попиту та коливання цiн на продукцiю, що виробляється, а також вiд цiн 
на матерiальнi та енергетичнi ресурси, що використовуються комбiнатом.  

За результатами господарської дiяльностi у 2011 роцi валовий прибуток вiд реалiзацiї 
продукцiї комбiнату склав 9 млрд. 340 млн.грн.  

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi в 2011 роцi склав 8 млрд. 252,3 млн.грн. Сума 
чистого прибутку за результатами дiяльностi - 6 млрд. 249,1 млн.грн., що говорить про стiйку 
роботу комбiнату. ПАТ "ПiвнГЗК" перераховує в повному обсязi платежi в бюджет у 
вiдповiдностi з термiнами перерахувань податкiв, встановлених чинним законодавством. 

Пiвнiчний ГЗК у 2011 роцi ще раз пiдтвердив свiй статус лiдера галузi у виробництвi, 



 
 

соцiальнiй сферi i як сумлiнного платника податкiв.  
За 2011 р. сума податкiв i зборiв, перерахованих до державного та мiсцевого бюджету, 

склала 2 млрд. 846 млн.грн. Пiдприємства Метiнвесту традицiйно є найбiльшими платниками 
податкiв у Днiпропетровськiй областi.  

Станом на 01.01.2012 р. у комбiнату немає заборгованостi по платежах до бюджету, до 
Пенсiйного фонду та по заробiтнiй платi.  

 

На момент приватизацiї 28 жовтня 1996р. був сформований статутний фонд вiдкритого 
акцiонерного товариства "Пiвнiчний ГЗК" у розмiрi 242868950,00 гривень, подiлений на 
971475800 штук простих iменних акцiй.  

З метою залучення додаткових фiнансових ресурсiв на модернiзацiю i реконструкцiю 
виробництва, поповнення обiгових коштiв вiдкритим акцiонерним товариством "Пiвнiчний 
ГЗК" у 2005 i 2006 рр. були проведенi i зареєстрованi додатковi випуски простих iменних акцiй 
ВАТ "ПiвнГЗК". За результатами проведених додаткових емiсiй станом на 31.12.2007 р. згiдно 
зi свiдоцтвом ДКЦПФР № 197/1/06 вiд 27.04.2006 року статутний фонд Товариства склав 
576018950,00 гривень подiлений на 2304075800 штук простих iменних акцiй.  

 

В 2011 роцi органами управлiння ПАТ "ПiвнГЗК" були дотриманi всi вимоги законодавства 
України в частинi забезпечення життєдiяльностi акцiонерного товариства, дотримання порядку 
та своєчасностi надання звiтностi до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, до 
органiв Державної статистики.  

Так у вiдповiдностi до вимог статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" та 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2010 року Товариством була проведена 
процедура дематерiалiзацiї випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування у 
бездокументарну форму iснування. Були обранi Депозитарiй, для обслуговування випуску акцiй 
Товариства та Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам 
акцiй. В результатi чого облiк i обiг акцiй Товариства здiйснюється в бездокументарнiй формi. 

Всi права акцiонерiв Товариства збереглися i залишаються незмiнними.  
Cвiдоцтво 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 зв'язку 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 статтi 5 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" i на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства що 
були розпочатi 25 березня 2011 року та завершенi пiсля перерви 31 березня 2011 року 
(Протокол №1 вiд 25.03.2011 року) в реквiзитах ВАТ "ПiвнГЗК" 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". Всi права акцiонерiв у зв'язку з перейменуванням Товариства збереглися i 
залишаються незмiнними.  

Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А00 № 422729 було замiнено виконавчим 
комiтетом Криворiзької мiської ради Днiпропетровської областi на свiдоцтво серiю А01 № 
565046, дата замiни свiдоцтва 04.04.2011р.  

Порушень порядку та строкiв надання звiтностi та особливої iнформацiї згiдно з 
нормативними вимогами не було. Пiдтвердженням цьому служить той факт, що в жовтнi 2011 
року Агентство з розвитку фондового ринку за результатами проведеного аналiзу наданої 
iнформацiї вiд акцiонерних товариств та пiдприємств емiтентiв облiгацiй, нагородило 
Пiвнiчний ГЗК дипломом першого ступеня "За iнвестицiйну привабливiсть".  

Станом на 31.12.2011 року акцiї ПАТ "ПiвнГЗК" згiдно з даними приватного акцiонерного 
товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" розподiленi наступним чином:  

- фiзичних осiб (5599 чол.), яким належить 7 393 569 штук простих iменних акцiй, що 
становить 0,32% вiд Статутного капiталу;  

- юридичних осiб (144 особи), яким належить 2 296 682 231 штук простих iменних акцiй, що 
становить 99,68% вiд Статутного капiталу. 



 
 

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

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

Найменування 
основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 7567048.000 7348269.000 0.000 0.000 7567048.000 7348269.000 

будівлі та 
споруди 2978793.000 2839258.000 0.000 0.000 2978793.000 2839258.000 

машини та 
обладнання 3597018.000 3304490.000 0.000 0.000 3597018.000 3304490.000 

транспортні 
засоби 906226.000 1124684.000 0.000 0.000 906226.000 1124684.000 

інші 85011.000 79837.000 0.000 0.000 85011.000 79837.000 

2. 
Невиробничого 
призначення: 

5019.000 4614.000 0.000 0.000 5019.000 4614.000 

будівлі та 
споруди 4584.000 4376.000 0.000 0.000 4584.000 4376.000 

машини та 
обладнання 73.000 43.000 0.000 0.000 73.000 43.000 

транспортні 
засоби 352.000 187.000 0.000 0.000 352.000 187.000 

інші 10.000 8.000 0.000 0.000 10.000 8.000 

Усього 7572067.000 7352883.000 0.000 0.000 7572067.000 7352883.000 

Опис Основнi виробничi засоби станом на 01.01.2012р. збiльшилися у порiвняннi з наявнiстю на 
01.01.2011р. за рахунок їх оновлення. Всьго у 2011 роцi надiйшло 717927 тис.грн. В тому числi 
введено в експлуатацiю нових основних засобiв на суму 474873 тис.грн. та модернiзовано 
(реконструйовано) основних засобiв на суму 243054 тис.грн. За 2011 рiк основних засобiв було 
всього на суму 35180 тис.грн. в тому числi:  

-лiквiдовано за загальною первiсною вартiстю на суму 27150 тис. грн. (за залишковою 
вартiстю 2984 тис.грн.);  

-переведено в категорiю товарiв для продажу на суму 6519 тис.грн.;  
-списано за нестачею по результатам проведення рiчної iнвентаризацiї за за загальною 

первiсною вартiстю на суму 49 тис. грн. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування 

показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис. грн)  

12506450.000 9633485.000 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  576019.000 576019.000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

576019.000 576019.000 

Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, 
яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається 
розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 



 
 

України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi 
юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. 

При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу та резервного 
фонду (12506450 - 576019 - 144005) рiзниця становить: 11786426 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПiвнГЗК" бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 
Цивiльного кодексу України дотримуються 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 1.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 1.000 X X 

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

X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 7033983.000 X X 

Усього зобов'язань X 7033984.000 X X 

Опис: Станом на 31.12.2011 року ПАТ "ПiвнГЗК" не має непогашеної частини боргу за 
кредитами банку. Зобовязань за облiгацiями, фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права та фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi не має. 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Товарний 
концентрат 3370.9 2935163.20 20.10 3491.2 3005443.50 20.50 

2 Окатки 10331.1 11673863.20 79.90 10289.4 11642550.30 79.50 

 



 
 

 
13.5. 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 7.90 

2 Допомiжнi матерiали 9.80 

3 Послуги стороннiх 
органiiзацiй 12.10 

4 Паливо 18.10 

5 Енергетичнi витрати 23.20 

6 Витрати на оплату працi 8.70 

7 Амортизацiйнi вiдрахування 16.60 

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

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

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин Вид інформації 

1 2 3 

25.03.2011 01.04.2011 Зміна складу посадових осіб 
емітента 

16.05.2011 17.05.2011 Спростування 

31.03.2011 17.05.2011 Зміна складу посадових осіб 
емітента 

 



 
 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 2 1 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  
Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв, що прибули для участi у останнiх 
загальних зборах 19.04.2012 року - за пiдсумками дiяльностi у 2011 роцi, 
здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою Товариства за 
даними облiкового реєстру власникiв, наданого Депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП". 

Ні 

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

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  
Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
здiйснювалося бюлетенями, що видавалися акцiонерам пiд час реєстрацiї. Так 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення  X 



 
 

їх повноважень  

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

Інше (запишіть): На останнiх позачергових загальних зборах акцiонерiв 
Товариства, якi проводилися 14.10.2009 року, було вiдкликано генерального 
директора Удода Євгена Григоровича в зв'язку з переходом на iншу роботу, та 
обрано генеральним директором Товариства Шпильку Андрiя Михайловича. 

Так 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  1 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  29 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради ПАТ 
"ПiвнГЗК" не створено будь-яких 
комiтетiв. 

Інші (запишіть)  Наглядова рада - товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Метiнвест Холдинг" 
(iдентифiкацiйний код 34093721) 
- акцiонер ПАТ "ПiвнГЗК". 
Склад Наглядової ради 
Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) 
особи було встановлено 
Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 
12.04.2007 року, до складу 
Наглядової ради було обрано 
акцiонера Товариства - 
товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Метiнвест 
Холдинг" (iдентифiкацiйний код 
34093721). Черговими 
загальними зборами Товариства, 
якi були розпочатi 25 березня 
2011 року та завершенi пiсля 



 
 

перерви 31 березня 2011 року, 
ТОВ "Метiнвест Холдинг" було 
переобрано на новий термiн. На 
рiчних загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ "ПiвнГЗК", що 
вiдбулися 19 квiтня 2012 року 
(Протокол №1 вiд 19.04.2012 
року), були прийнятi рiшення: 1). 
Припинити з 19 квiтня 2012 року 
повноваження дiючого (на 
момент проведення даних 
Загальних зборiв акцiонерiв) 
одноособового члена Наглядової 
ради - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
(iдентифiкацiйний код 34093721). 
ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 
володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000269%. 
Змiни в складi посадових осiб 
вiдбулися в зв'язку з 
достроковим припиненням 
повноважень члена Наглядової 
ради за рiшенням Загальних 
зборiв. Строк перебування на 
посадi з 31.03.2011 року.  
2). Обрати з 19 квiтня 2012 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 100 
штук простих iменних акцiй ПАТ 
"ПiвнГЗК", що становить 
0,000004% в статутному капiталi 
емiтента. 3). Вищевказанi 
рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ПiвнГЗК" вiд 
19.04.2012 року вважаються 
прийнятими з моменту складення 
протоколу про пiдсумки 
голосування. 

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

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 



 
 

Інше (запишіть)  Розмiр винагороди не 
визначається, члени Наглядової 
ради не отримують винагороди у 
ПАТ "ПiвнГЗК". 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть):  
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб (в тому 
числi акцiонерiв Товариства) та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв 
Товариства. Член Наглядової ради-юридична особа може мати необмежену 
кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi Товариства. Порядок дiяльностi 
представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 
Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом 
Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) 
Товариства. 

X  

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

 Так Ні 

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

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

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

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

Інше (запишіть)  Наглядова рада - товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Метiнвест Холдинг" 
(iдентифiкацiйний код 34093721) 
- акцiонер ПАТ "ПiвнГЗК". 
Склад Наглядової ради 
Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) 
особи було встановлено 
Рiшенням загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства вiд 
12.04.2007 року, до складу 
Наглядової ради було обрано 
акцiонера Товариства - 
товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Метiнвест 
Холдинг" (iдентифiкацiйний код 
34093721). Черговими 
загальними зборами Товариства, 
якi були розпочатi 25 березня 
2011 року та завершенi пiсля 



 
 

перерви 31 березня 2011 року, 
ТОВ "Метiнвест Холдинг" було 
переобрано на новий термiн. На 
рiчних загальних зборах 
акцiонерiв ПАТ "ПiвнГЗК", що 
вiдбулися 19 квiтня 2012 року 
(Протокол №1 вiд 19.04.2012 
року), були прийнятi рiшення: 
Припинити з 19 квiтня 2012 року 
повноваження дiючого (на 
момент проведення даних 
Загальних зборiв акцiонерiв) 
одноособового члена Наглядової 
ради - ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"Метiнвест Холдинг" 
(iдентифiкацiйний код 34093721). 
ТОВ "Метiнвест Холдинг" 
володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,000269%. 
Змiни в складi посадових осiб 
вiдбулися в зв'язку з 
достроковим припиненням 
повноважень члена Наглядової 
ради за рiшенням Загальних 
зборiв. Строк перебування на 
посадi з 31.03.2011 року. Обрати 
з 19 квiтня 2012 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 100 
штук простих iменних акцiй 
ПАТ"ПiвнГЗК", що становить 
0,000004% в статутному капiталi 
емiтента. Вищевказанi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ"ПiвнГЗК" вiд 19.04.2012 
року вважаються прийнятими з 
моменту складення протоколу 
про пiдсумки голосування. 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні 
 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.  
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 2.00  
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 



 
 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Так Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

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

Інше(запишіть): Виконавчим органом ПАТ "ПiвнГЗК" є 
Генеральний директор Товариства. Засiдання правлiння не 
проводяться.  

Ні Ні Ні 

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

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Ні Так Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління  Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради  Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління  Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Так Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

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

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



 
 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 
Так 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган (правління)   X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію   X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iнформацiю по зазначених 
пунктах включено до Статуту 
Товариства окремими роздiлами. 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства  

Ні Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

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



 
 

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

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  
Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Зовнiшнiй аудитор - АФ 
"Форум", здiйснює аудиторську 
перевiрку фiнансово-
господарської дiяльностi ПАТ 
"ПiвнГЗК" згiдно укладеного 
договору, затвердженого 
Наглядовою радою, за пiдписом 
Генерального директора. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудит фiнансово-господарської 
дiяльностi ПАТ "ПiвнГЗК" 
проводить товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 
аудиторська фiрма "Форум". 
Протягом останнiх трьох рокiв 
ПАТ "ПiвнГЗК" не змiнював 
аудитора. 

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

 Так Ні 

Ревізійна комісія   X 

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  
Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  У 2011 роцi перевiрки фiнансово-



 
 

господарської дiяльностi 
здiйснювалися ТОВ АФ 
"Форум". Перевiрки 
здiйснювались як за пiдсумками 
дiяльностi за рiк, так i протягом 
року. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  Перевiрки Ревiзором (ревiзiйною 
комiсiєю) у 2011 роцi не 
здiйснювалися. Повноваження 
Ревiзора Товариства Private 
company limited by shares 
"MetalUkr Holding Limited" 
(акцiонера Товариства, обраного 
загальними зборами акцiонерiв 
вiд 12.04.2007 року) в зв'язку iз 
закiнченням термiну дiї 
повноважень рiшенням чергових 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 
25.03.2011 року було припинено. 
Новий склад Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора) - не обирався. 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):   X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   



 
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   
Не визначились  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Приватне акцiонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарiй 
цiнних паперiв" (код за ЄДРПОУ 
35917889), мiсцезнаходження: 
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 
буд. 7-Г, згiдно Договору № 
Е1198/10/939 вiд 22.06.2010р., 
надає ВАТ "ПiвнГЗК" послуги 
щодо обслуговування випуску 
цiнних паперiв Емiтента: прийом 
на зберiгання вiд Емiтента 
глобального(их) тимчасового(их) 
сертифiкату(iв) випуску(iв) 
цiнних паперiв Емiтента, 
вiдкриття та ведення рахунку 
Емiтента у цiнних паперах. До 
24.06.2010р. облiк прав власностi 
на акцiї Товаритства здiйснював 
Реєстратор ТОВ "Об'єднана 
реєстрацiйна компанiя" (код за 
ЄДРПОУ 23785133), 
мiсцезнаходження: Україна, 
83050, м.Донецьк, вул. 
Унiверситетська, 52, тел./ф. 
0623371041., згiдно Договору 
№11/01-20058/1963 вiд 
15.10.2008 року. Пiсля закриття 
реєстру 24.06.2010р. в зв'язку з 
дематерiалiзацiєю випуску акцiй, 
документи системи реєстру було 
передано (по Акту прийому-
передачi № 05/9875 вiд 
30.06.2010р.) Зберiгачу ТОВ 
"Об'єднана реєстрацiйна 
компанiя" (код за ЄДРПОУ 
23785133), мiсцезнаходження: 
Україна, 83050, м.Донецьк, вул. 
Унiверситетська, 52, тел./ф. 
0623046543. Сторонами 



 
 

прийому-передачi документiв 
системи реєстру були 
Реєстроутримувач, Емiтент, 
Зберiгач. ТОВ "Об'єднана 
реєстрацiйна компанiя" - 
Збарiгач, згiдно Договору № 
2/02-2010/940 вiд 14.06.2010року, 
надає ПАТ "ПiвнГЗК" послуги 
щодо вiдкриття та ведення 
рахункiв у цiнних паперах 
власникам, якi були 
зареєстрованими особами в 
реєстрi власникiв iменних цiнних 
паперiв на дату припинення 
ведення реєстру i зберiгання 
цiнних паперiв на цих рахунках. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 
Кодексу корпоративного управлiння не має.  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Iнформацiю не оприлюднено-Кодексу корпоративного управлiння не має.  
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодексу 
корпоративного управлiння не має.  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської 
діяльності. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 
Річна фінансова звітність 
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Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності Добування залiзних руд за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50079 

Середня кількість 
працівників 7161 

 
Баланс станом на 31.12.2011 

Форма №1 Код за ДКУД  1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 11542 9789 

- первісна вартість 011 29144 34281 

- накопичена амортизація 012 ( 17602 ) ( 24492 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 1059917 2291573 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 7572067 7352883 

- первісна вартість 031 8654781 9337528 

- знос 032 ( 1082714 ) ( 1984645 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 14 14 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 169568 184679 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 055 0 0 



 
 

нерухомості 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 19236 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 8813108 9858174 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 264155 310430 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 79276 41758 

Готова продукція 130 168817 144343 

Товари 140 92 14815 

Векселі одержані 150 0 4167 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 7552267 7033409 

- первісна вартість 161 7553699 7034809 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 1432 ) ( 1400 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 19352 56820 

- за виданими авансами 180 476456 945871 

- з нарахованих доходів 190 110 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3489266 1408871 

Поточні фінансові інвестиції 220 8147 8648 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 70731 33375 

- у т.ч. в касі 231 7 7 

- в іноземній валюті 240 4958 3114 

Інші оборотні активи 250 0 0 

Усього за розділом II 260 12133627 10005621 

III. Витрати майбутніх періодів 270 12749 39 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 1948 

Баланс 280 20959484 19865782 

    

Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 576019 576019 

Пайовий капітал 310 0 0 



 
 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 5213393 4688089 

Резервний капітал 340 144005 144005 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3700068 7098337 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 9633485 12506450 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 22981 27590 

Інші забезпечення 410 315849 297755 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

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

Усього за розділом II 430 338830 325345 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 24290 981806 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 623459 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 825505 3360 

Усього за розділом III 480 1473254 985166 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 17833 

Векселі видані 520 1 1 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5951600 2089737 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 2231 22437 

- з бюджетом 550 123436 260484 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 7317 8588 

- з оплати праці 580 17302 18061 

- з учасниками 590 3378213 3557783 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 33812 73894 

Усього за розділом IV 620 9513912 6048818 

V. Доходи майбутніх періодів 630 3 3 

Баланс 640 20959484 19865782 



 
 

 

Примітки Нематерiальнi активи.  
Рядки 010-012. В бухгалтерському облiку у складi нематерiальних активiв вiдображено 
програмне забезпечення (авторськi та сумiжнi з ними права).  
 
Незавершене будiвництво.  
Рядок 020. 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 пiдрядчику. Станом на 31.12.2011 г. сума р.020 становить 2 291 573 тис.грн.  
 
Основнi засоби.  
Рядки 030-032. Збiльшення суми первiсної вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок 
введення в експлуатацiю придбаних та збудованих у процесi будiвництва основних 
засобiв, та здiйсненої переоцiнки основних засобiв. Нарахування зносу для основних 
засобiв в бухгалтерському облiку здiйснюється прямолiнiйним методом, а для МНА у 
розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї.  
 
В рядку 060 наведена сума вiдстрочених податкових активiв. Показник рядка 400 станом 
на 31.12.2011 року становить 19 236 тис.грн.  
 
Запаси.  
Рядок 100. По даним облiку вiдображена вартiсть оборотних активiв, облiк яких ведуть на 
рахунках 20 Виробничi запаси та 22 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, 
включаючи транспортно-заготiвельнi витрати. Станом на 31.12.2011 г. залишки запасiв 
складають 310 430тис.грн.  
 
Готова продукцiя.  
Рядок 130. Станом на 31.12.2011 року, сума залишкiв готової продукцiї по даним облiку 
складає 144 343 тис. грн.  
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  
Дебiторська заборгованiсть за реалiзованi товари, продукцiю, роботи й послуги 
наводиться трьома показниками: за сумою договорiв продажу, за сумою створеного 
резерву сумнiвних боргiв i рiзницею мiж ними як чистою реалiзацiйною вартiстю, що 
включається до пiдсумку балансу. Рядок 160 станом на 31.12.2011 року складає  7 033 409 
тис.грн.  
 
Iнша поточна заборгованiсть.  
Рядок 210. Станом на 31.12.2011 року сума iншої поточної дебiторської заборгованостi 
складає 1 408 871 тис.грн.  
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти.  
Рядки 230,240 Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2011 року склав 36 489 тис.грн.  
 
Рядок 400,410 наступних витрат i платежiв:  
В рядках вiдображена сума створення забезпечення наступних витрат i платежiв. Станом 
на 31.12.2011 року сума складає 325 345 тис.грн.  
 
Кредиторська заборгованiсть.  
Рядок 530  
Сума заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року по даним 
облiку становить 2 089 737 тис.грн. Iншi поточнi забов’язання.  
 
Рядок 610  
Сума iнших поточних забовязань станом на 31.12.2011 року складає 73 894 тис.грн 
 

Керівник Шпилька Андрiй Михайлович 

Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна 



 
 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 16.04.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00191023 

Територія Дніпропетровська за КОАТУУ 00191023 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності Добування залiзних руд за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50079 

Середня кількість 
працівників 7161 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 
Форма №2 Код за ДКУД  1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 16696783 11503153 

Податок на додану вартість 015 2048490 1514440 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 14648293 9988713 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 5308264 ) ( 4430727 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 9340029 5557986 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 10036095 8054666 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 125853 ) ( 88523 ) 

Витрати на збут 080 ( 763010 ) ( 514600 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 10042037 ) ( 8107039 ) 

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

091 ( 0 ) ( 0 ) 



 
 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 8445224 4902490 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 68038 70002 

Інші доходи 130 5083 298114 

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

Фінансові витрати 140 ( 144165 ) ( 379448 ) 

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

Інші витрати 160 ( 121852 ) ( 1031452 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 8252328 3859706 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

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

176 0 0 

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

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 2003172 ) ( 1214742 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 6249156 2644964 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 219 

- витрати 205 ( 4 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 6249152 2645183 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 3906185 3049929 

Витрати на оплату праці 240 406628 369304 

Відрахування на соціальні заходи 250 150954 137013 

Амортизація 260 931831 1039768 



 
 

Інші операційни витрати 270 1010604 813608 

Разом 280 6406202 5409622 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 2304075800 2304075800 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2304075800 2304075800 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 2,71222000 1,14805000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 330 2,71222000 1,14805000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

  

Примітки По даним бухгалтерського облiку доходи вiд продажу готової продукцiї, товарiв, робiт, 
послуг визначаються в момент вiдвантаження продукцiї, послуг споживачам.  

 
Отриманий дохiд квалiфiкується:  
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї - рядок 035: 14 648 293 тис.грн.  
 
Iншi операцiйнi доходи (рядок 060) за 2011 рiк сума iнших операцiйних доходiв склала 10 

036 095 тис.грн.  
 
Iншi доходи (рядок 130) за 2011 рiк сума iнших доходiв склала 5083 тис.грн.  
 
Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати:  
Рядок 040 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 5 308 264 тис.грн.  
 
Рядок 070 Адмiнiстративнi витрати 125 853 тис.грн.  
 
Рядок 080 Витрати на збут 763 010 тис.грн.  
 
Рядок 090 Iншi операцiйнi витрати 10 042 037 тис.грн.  
 
Рядок 140 Фiнансовi витрати 144 165 тис.грн.  
 
Рядок 160 Iншi витрати 121 852 тис.грн.  
 
Рядок 300 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт):  
за звiтний перiод 2304075800; за попереднiй перiод 2304075800  
 
Рядок 310 Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт):  
за звiтний перiод 2304075800; за попереднiй перiод 2304075800. 
 
 

Керівник 
 

Шпилька Андрiй Михайлович 

Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна 
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Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00191023 

Територія Дніпропетровська за КОАТУУ 00191023 



 
 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності Добування залiзних руд за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50079 
Середня кількість працівників 7161 

Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік       

Форма №3 Код за ДКУД  1801004  

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8148803 11734639 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 13247766 2231 

Повернення авансів 030 45758 0 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 4 239 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

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

Отримання субсидій, дотацій 050 146 144 

Цільового фінансування 060 8651 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 3023436 0 

Інші надходження 080 8787076 0 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 10495004 ) ( 6079907 ) 

Авансів 095 ( 4260541 ) ( 288669 ) 

Повернення авансів 100 ( 71 ) ( 0 ) 

Працівникам 105 ( 323880 ) ( 299584 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 2193 ) ( 2379 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 7 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2610477 ) ( 1342230 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 210883 ) ( 232659 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 234800 ) ( 205843 ) 

Цільових внесків 140 ( 104212 ) ( 144 ) 

Інші витрачання 145 ( 9860769 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 5158803 3285838 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



 
 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 5158803 3285838 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 293399 

- необоротних активів 190 291 0 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 569 147 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 26413 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 321136 ) 

- необоротних активів 250 ( 1186778 ) ( 616345 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 898500 ) ( 132157 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2058005 -776092 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2058005 -776092 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 968605 79 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 145502 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 4033420 ) ( 2297770 ) 

Інші платежі 360 ( 74504 ) ( 417 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3139319 -2443610 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3139319 -2443610 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -38521 66136 

Залишок коштів на початок року 410 75689 2487 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -679 7066 

Залишок коштів на кінець року 430 36489 75689 

Примітки Звiт мiстить iнформацiю про грошовi потоки пiдприємства за 
звiтний перiод, та вiдображає рух грошових коштiв у результатi 
здiйснення операцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi. 
Залишку коштiв недоступних для використання не iснує. 

  

Керівник Шпилька Андрiй Михайлович 

  

Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна 



 
 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 16.04.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00191023 

Територія Дніпропетровська за КОАТУУ 00191023 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності Добування залiзних руд за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50079 
Середня кількість 
працівників 7161 

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

Форма №4 Код за ДКУД  1801005 

Стаття Код Статутни
й капітал 

Пайови
й 

капітал 

Додаткови
й 

вкладений 
капітал 

Інший 
додаткови
й капітал 

Резервни
й капітал 

Нерозподіле
ний 

прибуток 

Неопла
чений 
капіта

л 

Вилуч
ений 

капіта
л 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок 
року 010 576019 0 0 5213393 144005 3700068 0 0 9633485 

Коригування: 

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

Виправлення 
помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 576019 0 0 5213393 144005 3700068 0 0 9633485 

Переоцінка активів: 

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

Уцінка основних 
засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

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

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

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

Викор-ня доц. ОЗ 120 0 0 0 -525919 0 524434 0 0 -1485 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 6249152 0 0 6249152 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 
(дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -3198188 0 0 -3198188 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 
(часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 615 0 -177129 0 0 -176514 

Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 -525304 0 3398269 0 0 2872965 

Залишок на кінець 
року 300 576019 0 0 4688089 144005 7098337 0 0 12506450 

Примітки Статутний фонд по комбiнату станом на 31.12.2011 року становить 576 019 тис.грн.  
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2011 року становить 4 688 089 тис.грн.  
Резервний капiтал на звiтну дату становить 144 005 тис.грн. 
 

Керівник  
 
Головний бухгалтер 

Шпилька Андрiй Михайлович 
 
Гоян Наталя Володимирiвна 

 



 
 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 16.04.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Пiвнiчний 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00191023 

Територія Дніпропетровська за КОАТУУ 00191023 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 6544 

Вид економічної 
діяльності Добування залiзних руд за КВЕД 13.10.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса м. Кривий Рiг, Днiпропетровська обл., 50079 

Середня кількість 
працівників 7161 

 
 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 
Форма №1 Код за ДКУД  1801008 

I. Нематеріальні активи 

Групи 
нематеріал

ьних 
активів 

Код 
ряд
ка 

Залишок на 
початок року Надій

шло за 
рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік Нарахов

ано 
амортиз
ації за 

рік 

Втрати 
від 

зменше
ння 

корисн
ості за 

рік 

Інші зміни за рік Залишок на 
кінець року 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісної 
(переоцін

еної 
вартості) 

накопич
еної 

амортиз
ації 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

первісної 
(переоцін

еної 
вартості) 

накопич
еної 

амортиз
ації 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

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

Права 
користуван
ня 
природним
и ресурсами 

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

Права 
користуван
ня майном 

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

Права на 
комерційні 
позначення 

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

Права на 
об'єкти 
промислово
ї 
властивості 

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

Авторське 
право та 
суміжні з 
ним права 

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

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

Інші 
нематеріаль
ні активи 

070 29144 17602 5269 0 0 132 20 6910 0 0 0 34281 24492 

Разом 080 29144 17602 5269 0 0 132 20 6910 0 0 0 34281 24492 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права (081) 0 



 
 

власності 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 
асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує 
обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи 
основних 

засобів 

Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійш
ло за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарахов
ано 

амортиз
ації за 

рік 

Втрат
и від 

зменш
ення 
корис
ності 
за рік 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на кінець 
року 

у тому числі 

одержані 
за 

фінансово
ю 

орендою 

передані в 
оперативну оренду 

первісна 
(пероцінен
а) вартість 

знос 

перві
сної 

(пере
оціне

ної 
варт
ості) 

зносу 

первісна 
(пероцін

ена) 
вартість 

знос 

первіс
ної 

(перео
цінено

ї 
варто

сті) 

зносу 
первісна 

(пероцінен
а) вартість 

знос 

пер
вісн

а 
(пе
роц
іне
на) 
вар
тіст

ь 

знос 

первісна 
(пероціне

на) 
вартість 

знос 

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

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

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

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель 

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

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

120 3254880 271503 85689 0 0 6100 5482 224814 0 0 0 3334469 490835 0 0 125408 30836 

Машини та 
обладнання 130 4274394 677302 266330 0 0 10498 6572 554962 0 0 0 4530226 1225692 0 0 85150 33982 

Транспортні 
засоби 140 1011354 104776 354591 0 0 17782 13832 132348 0 0 0 1348163 223292 0 0 23544 6750 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

150 72444 18964 8701 0 0 640 575 11894 0 0 0 80505 30283 0 0 24387 8268 

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

Багаторічні 
насадження 170 28 21 7 0 0 1 0 3 0 0 0 34 24 0 0 1 0 

Інші основні 
засоби 180 33454 1921 0 0 0 0 0 1921 0 0 0 33454 3842 0 0 0 0 

Бібліотечні 
фонди 190 257 257 28 0 0 0 0 28 0 0 0 285 285 0 0 3 3 

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

200 7258 7258 2581 0 0 158 158 2581 0 0 0 9681 9681 0 0 1018 1018 

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

210 712 712 0 0 0 1 1 0 0 0 0 711 711 0 0 17 17 

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

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

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

Інші 
необоротні 
матеріальні 

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



 
 

активи 

Разом 260 8654781 1082714 717927 0 0 35180 26620 928551 0 0 0 9337528 1984645 0 0 259528 80874 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 
законодавством обмеження права власності (261) 6847 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 221474 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 6519 

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

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

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 12029 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 
власності (268) 4411 

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

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 485296 751669 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1330091 821759 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 2997 1151 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 609 585 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів 320 0 0 

Інші 330 0 716409 

Разом 340 1818993 2291573 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 2832 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

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

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

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

380 0 5 0 

акції 390 0 9 0 

облігації 400 0 0 0 



 
 

інші 410 501 0 8648 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 501 14 8648 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю (421) 14 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 8648 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 440 31216 30214 

Операційна курсова різниця 450 21335 21075 

Реалізація інших оборотних активів 460 77296 74401 

Штрафи, пені, неустойки 470 362 121 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення 480 0 4990 

Інші операційні доходи і витрати 490 9905886 9911236 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 1901 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

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

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 530 0 X 

Проценти 540 X 92704 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 68038 51461 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 5059 

Неопераційна курсова різниця 600 1080 324 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 4641 

Інші доходи і витрати 630 4003 111828 

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 



 
 

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

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код 
рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 7 

Поточний рахунок у банку 650 36482 

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

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 36489 

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

VII. Забезпечення і резерви 

Види 
забезпечень і 

резервів 

Код 
рядк

а 

Залишо
к на 

початок 
року 

Збільшення за звітний 
рік 

Використан
о у звітному 

році 

Сторнован
о 

використан
у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуван

ня витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована 
при оцінці 

забезпечення 

Залишо
к на 

кінець 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відрахуванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на 
виплату 
відпусток 
працівникам 

710 22981 57047 0 52438 0 0 27590 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
додаткове 
пенсійне 
забезпечення 

720 315849 36001 0 54095 0 0 297755 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
реструктуризаці
ю 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
зобов’язань 
щодо 
обтяжливих 
контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Резерв 
сумнівних 
боргів 

775 14266 1901 0 2259 0 0 13908 

Разом 780 353096 94949 0 108792 0 0 339253 

 
VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова вартість 
на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 
вартості реалізації уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 117726 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  810 0 0 0 

Паливо 820 53806 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 397 0 0 

Будівельні матеріали  840 192 0 0 

Запасні частини 850 132059 0 492 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 6250 0 0 

Незавершене виробництво 890 41758 0 0 

Готова продукція 900 144343 0 0 

Товари 910 14815 0 0 

Разом 920 511346 0 492 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 13847 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 14675 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 200 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 1948 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 7034809 7029952 3447 1410 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 950 1408871 1407593 626 652 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 2566 

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код Сума 



 
 

рядка 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 204 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 17 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець 
року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 310 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 2646735 

Відстрочені податкові активи: 

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 19236 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

- на початок звітного року 1230 623459 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 2003172 

у тому числі: 

- поточний податок на прибуток 1241 2646735 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -10289 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -633274 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -3298 

у тому числі: 

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -3298 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 



 
 

Нараховано за звітний рік 1300 935461 

Використано за рік - усього 1310 928551 

в тому числі на:  
- будівництво об’єктів 1311 247732 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 680508 

- з них машини та обладнання 1313 263379 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 311 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

XIV. Біологічні активи 

Групи 
біологічних 

активів 

Код 
ряд
ка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою 
вартістю 

Залишок на 
початок року 

Надійш
ло за 
рік 

Вибуло за рік 
Нарахов

ано 
амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

Вигоди 
від 

відновле
ння 

кориснос
ті 

Залишок на 
кінець року Залиш

ок на 
почато
к року 

Надійш
ло за 
рік 

Зміни 
варто
сті за 
рік 

Вибу
ло за 
рік 

Залиш
ок на 

кінець 
року 

первіс
на 

вартіс
ть 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первіс
на 

вартіс
ть 

накопиче
на 

амортиза
ція 

первіс
на 

вартіс
ть 

накопиче
на 

амортиза
ція 

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

Довгостро
кові 
біологічні 
активи - 
усього 
у тому 
числі: 

141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 
худоба 

141
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктив
на худоба 

141
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічн
і 
насадженн
я 

141
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
141

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 
довгострок
ові 
біологічні 
активи 

141
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього 
у тому 
числі: 

142
0 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини на 
вирощуван
ні та 
відгодівлі 

142
1 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні 
активи в 
стані 
біологічни
х 
перетворен
ь (крім 
тварин на 
вирощуван
ні та 
відгодівлі) 

142
2 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 
142

3 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

                 



 
 

                 

                 

інші 
поточні 
біологічні 
активи 

142
4 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 143
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких 
існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції 

та додаткових біологічних активів 
 

Найменування 
показника 

Код 
рядк

а 

Вартість 
первісно

го 
визнанн

я 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворенн

ями 

Результат 
від 

первісного 
визнання 

Уцін
ка 

Виручк
а від 

реаліза
ції 

Собівартіс
ть 

реалізації 

Фінансовий 
результат 

(прибуток +, 
збиток -) від 

дохі
д 

витра
ти 

реаліза
ції 

первісно
го 

визнанн
я та 

реалізац
ії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

зернові і 
зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

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

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

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

цукрові буряки 
(фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

плоди 
(зерняткові, 
кісточкові) 

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

інша продукція 
рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні активи 
рослинництва 

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



 
 

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

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

приріст живої 
маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої 
рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

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

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

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

інша продукція 
тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні активи 
тваринництва 

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

продукція 
рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

Сільськогосподар
ська продукція та 
додаткові 
біологічні активи 
- разом 

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

 
Керівник Шпилька Андрiй Михайлович 

Головний бухгалтер Гоян Наталя Володимирiвна 
 
 


