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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 00191827 

4. Місцезнаходження 

 87534, УКРАЇНА, Донецька обл., д/н р-н, м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 06253-5-25-28, 06253-5-25-28 

6. Електронна поштова адреса  

 kondratyuk-tm@rudo.dn.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 20.10.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

kru.metinvesthol

ding.com/ru в мережі Інтернет 20.10.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) 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  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

33. 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)  

34. Примітки: 

Станом на 31.12.2016 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ> (надалi - ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> або Емiтент, або Товариство) 

є акцiонерним товариством, тип якого - <Приватне акцiонерне товариство>, тому Рiчна 

iнформацiя ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> за 2016 рiк надається вiдповiдно до пiдпункту 2 

пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

03.12.2013р. № 2826, та включає:  

титульний аркуш;  

змiст;  

основнi вiдомостi про емiтента;  

iнформацiю про посадових осiб емiтента;  

iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента;  

iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв;  

вiдомостi про цiннi папери емiтента;  

iнформацiю про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента;  

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду;  

iнформацiю про стан корпоративного управлiння (для акцiонерних товариств);  

рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку;  

вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).  

ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких 

пiдлягає реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2016 рiк 

вiдсутня та не заповнюється наступна iнформацiя:  

- <iнформацiя про облiгацiї емiтента>;  

- <iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом>;  



- <iнформацiя про похiднi цiннi папери>.  

<Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва)> не заповнюється, тому що ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> не здiйснювало 

випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.  

Так як Рiчна iнформацiя ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> за 2016 рiк надається вiдповiдно до 

пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку 03.12.2013р. № 2826, тому не вимагається для розкриття у складi Рiчної iнформацiї ПРАТ 

<КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> за 2016 рiк наступна iнформацiя:  

- <Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi>;  

- <Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб>  

- <Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря>;  

- <Iнформацiя про рейтингове агентство>;  

- <Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв)>;  

- <Iнформацiя про дивiденди>;  

- <Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент>;  

- <Опис бiзнесу>;  

- <Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв>;  

- <Текст аудиторського висновку (звiту)>;  

- <Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)>.  

ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, емiтентом iпотечних 

облiгацiй, емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому у складi Рiчної iнформацiї за 2016 рiк вiдсутня та 

не заповнюється наступна iнформацiя:  

- <Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй>;  

- <Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття>, а саме:  

1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)  

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;  

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;  

4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;  

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;  

- <Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття>;  

- <Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв>;  

- <Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв>;  

- <Основнi вiдомостi про ФОН>;  

- <Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН>;  

- <Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН>;  

- <Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН>;  

- <Правила ФОН>.  

Додаткова iнформацiя Емiтента:  



ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б мали у прямому 

володiннi частку у статутному капiталi Товариства у розмiрi 10 % або бiльше.  

За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не 

приймалось. 

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв проягом звiтного перiоду не 

приймалося. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ" 

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

 ААБ №531424(виписка) 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 19.07.2000 

4. Територія (область) 

 Донецька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 284914000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0,326 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1750 

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

 08.11 - ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, 

ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 

 03.12 - ПРIСНОВОДНЕ РИБАЛЬСТВО 

 20.51 - ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

10. Органи управління підприємства 

 не заповнюють акцiонернi товариства 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 

 334851 

3) Поточний рахунок 

 26007962487060 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 

 334851 

6) Поточний рахунок 

 26001962481459 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Генеральний  директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Поляков Юрiй Семенович 

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

юридичної особи 



 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 вища, Донецький полiтихнiчний iнститут, iнженер-електрик.Електричнi системи 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний iнженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.04.2016, обрано до 03.04.2017 р. 

9) Опис 

 Посадова особа - Генеральний директор Товариства є одноособовий Виконавчий орган 

Товариства.  

 

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. 

 

Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства в межах своєї 

компетенцiї, передбаченої 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 

цим 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. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi у статтi 17 

Статуту ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ". 

 

 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв Поляков Ю.С.  займав наступнi посади: директор по виробництву 

ВАТ "Докучаєвський ФДК", Головний iнженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ", в.о. Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ"; з 27.03.2012 р. - Генеральний директор ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ". 

 

На засiданi Наглядової ради Товариства (№ 45 вiд 01.04.2014 р.) було прийнято рiшення 

продовжити термiн повноважень з 02 квiтня 2014 року на строк до 01 квiтня 2015 року (включно).     

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ", 

рiшення № 59 вiд 30 березня 2015 року, подовжено термiн повноважень Генерального директора 



ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" на перiод з 02 квiтня 2015р. по 01 квiтня 2016 

р. (включно).  На пiдставi рiшення Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" № 78 вiд 29 

березня 2016 року прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Генерального 

директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" з 02 квiтня 2016 року до 03 квiтня 

2017 року (включно).    Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. Протягом звiтного перiоду посади на iнших пiдприємствах не обiймав. Часткою в 

статутному капiталi ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" не володiє. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано.     

 

 

 

Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися протягом 2017 року: 

 

15.03.2017 року Наглядовою радою ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" 

(протокол № 90 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 15.03.2017 р.) було прийнято рiшення 

про припинення з 15.03.2017 року повноважень Генерального директора Товариства Полякова 

Юрiя Семеновича та про призначення з 16.03.2017 року виконуючим обов'язки Генерального 

директора Товариства Дахновського Олександра Миколайовича з наданням йому усiх 

повноважень Генерального директора згiдно Статуту Товариства (особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних). Зазначена особа акцiями Товариства не володiє, непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Останнi п'ять рокiв О. М. Дахновський 

займав посаду фiнансового директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ". 

 

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" (Протокол №95 

вiд 28.07.2017 р.) припинено повноваження в.о. Генерального директора ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" Дахновського О. М. та призначено з 31.07.2017 року 

фiнансового директора Товариства Кононова В.В. виконуючим обов'язки Генерального 

директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" (безстроково). 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Романенко Галина Дмитрiвна 

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

юридичної особи 

 ВА 232826 07.05.1996 Старобешевським РВ УМВС України Донецької обл. 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 Вища, Московський фiнансово-економiчний iнститут, економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 48 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Комсомольське РУ" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.04.2003, обрано безстроково 

9) Опис 

 Головний бухгалтер, згiдно Посадовiй iнструкцiї, зовов'язан:  - здiйснювати, виходячи з 

державного Положення про головних бухгалтерiв, органiзацiю бухгалтерського облiку 

господарський-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль за економним використанням 

матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; - 



забезпечувати рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi на основi максимальної 

централiзацiї i механiзацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i методiв 

бухгалтерського облiку i контролю;  - органiзувати облiк грошових коштiв, що поступають, 

товаро-матерiальних цiнностей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках 

бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк комерцiйної дiяльностi, виконання 

кошторисiв витрат, виконання робiт, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi 

пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати 

законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з 

працiвниками пiдприємства, правильне нарахування i перерахування платежiв до державного 

бюджету; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i 

бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; - брати участь в проведеннi 

економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по даним бухгалтерського облiку i 

звiтностi, усунення втрат i невиробничих витрат;  - приймати заходи по попередженню нестач, 

незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень 

фiнансового i господарського законодавства; - вести роботу по забезпеченню строгого 

дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-

господарських i iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в 

установленому порядку в архiв; - забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на 

основi даних первинних документiв i надання її в установленому порядку у вiдповiднi органи; - 

ведення податкового облiку з ПДВ i iншим платежам до бюджету; - керувати працiвниками 

бухгалтерiї; - здiйснювати пiдбiр i розстановку кадрiв, вносити пропозицiї генеральному 

директоровi про призначення i звiльнень фахiвцiв бухгалтерiї; - отримувати iнформацiю в 

пiдроздiлах пiдприємства  необхiдну для виконання своїх службових обов'язкiв; - перевiряти в 

пiдроздiлах дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання i 

витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей; - пiдписувати документи, 

якi є пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, 

кредитних i розрахункових зобов'язань.        Останi п'ять рокiв перебуває на посадi головного 

бухгалтера ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ".     Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Часткою в статутному капiталi ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" не володiє. З 17.03.2017 р. 

Романенко Галину Дмитрiвну було звiльнено з посади головного бухгалтера ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" (згiдно наказу № 1837 вiд 16.03.2017 р.). Посада 

залишається вакантною.   

 

Додаткова iнформацiя щодо змiн у складi посадових осiб, що вiдбулися протягом 2017 року: 

 

Починаючи з 20.04.2017 року на посаду Головного бухгалтера Товариства призначено Зайцеву 

Тетяну Вiкторiвну (безстроково). 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Риженков Юрiй Олександрович 

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

юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 



 Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, спецiальнiсть - мiжнародна 

економiка, квалiфiкацiя спецiалiста - економiст. 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2010 р. до 2013 р. виконавчий директор ТОВ <ДТЕК> 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> 27 квiтня 2016 року (Протокол № 16 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> вiд 27 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 15.02.2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний 

директор). 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) - Риженков Юрiй Олександрович 

згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Досвiд роботи Риженкова Юрiя Олександровича на посадi Члена Наглядової ради (представника 

акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 18 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2010 р. до 2013 р. виконавчий директор ТОВ <ДТЕК>;  

- з 2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>. 

Член Наглядової ради Товариства Риженков Юрiй Олександрович обiймає наступнi посади на 

iнших пiдприємствах:  

- Генеральний директор ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>, мiсцезнаходження: 87534, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А;  

- Директор А Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited 

Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) , мiсцезнаходження: 

Nassaulaan 2A, 2514JS's-Gravenhage, м. Гаага, Нiдерланди.  

Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 



Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ХТЗ> (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 00191193), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, б. 54, блок 4; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Погожев Олександр Володимирович 

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

юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища, Державна академiя управлiння iм.Орджонiкiдзе, спецiальнiсть - "Фiнансовий 

менеджмент", квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 



передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> 27 квiтня 2016 року (Протокол № 16 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> вiд 27 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 15.02.2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний 

директор). 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Погожев Олександр 

Володимирович згоди на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Досвiд роботи Погожева Олександра Володимировича на посадi Члена Наглядової ради 

(представника акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 24 роки.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2010 р. по 2016 р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>; 

Член Наглядової ради Товариства Погожев Олександр Володимирович обiймає наступнi посади 

на iнших пiдприємствах:  

- Операцiйний Директор ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>, мiсцезнаходження: 87534, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А. 

Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ХТЗ> (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 



- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 00191193), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, б. 54, блок 4; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Данкова Юлiя Сергiївна 

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

юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища, Криворiзький технiчний унiверситет, спецiальнiсть - менеджмент 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, квалiфiкацiя спецiалiста - менеджер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ> 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> 27 квiтня 2016 року (Протокол № 16 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> вiд 27 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 15.02.2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний 

директор). 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Данкова Юлiя Сергiївна згоди на 



розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Досвiд роботи Данкової Юлiї Сергiївни на посадi Члена Наглядової ради (представника акцiонера 

Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 16 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2010 р. до 2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ 

<МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>;  

- з 2015 р. по 2016 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>;  

Член Наглядової ради Товариства Данкова Юлiя Сергiївна обiймає наступнi посади на iнших 

пiдприємствах: 

- Фiнансовий директор ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>, мiсцезнаходження: 87534, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А; 

Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ХТЗ> (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 00191193), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, б. 54, блок 4; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Романова Свiтлана Миколаївна 

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

юридичної особи 



 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища: Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 

спецiальнiсть - Мiжнародне право, квалiфiкацiя спецiалiста - магiстр мiжнародного права, 

перекладач з англiйської мови. 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства 

<Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед> 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2016, обрано строком на 3 (три) роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 

Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> 27 квiтня 2016 року (Протокол № 16 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> вiд 27 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 15.02.2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний 

директор). 

Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) Романова Свiтлана Миколаївна 

згоди на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Досвiд роботи Романової Свiтлани Миколаївни на посадi Члена Наглядової ради (представника 

акцiонера Metinvest B.V.) - 8 мiсяцiв (станом на 31.12.2016 року).  

Загальний стаж роботи - 19 рокiв.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

- з 2002 р. до 2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства <Бейкер 

i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед>; 

- з 2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ <МЕТIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ>. 

Член Наглядової ради Товариства Романова Свiтлана Миколаївна обiймає наступнi посади на 

iнших пiдприємствах: 

- Директор з правового забезпечення ТОВ <МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ>, мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116-А; 



Посадова особа також з 01.05.2016р. обiймає посаду члена Наглядової ради в наступних 

юридичних особах:  

- ПРАТ <IЛЛIЧ-СТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 24815801), мiсцезнаходження: 87504, Донецька 

обл., мiсто Марiуполь, вул. Семашко, буд. 18; 

- ПРАТ <МК <АЗОВСТАЛЬ> (iдентифiкацiйний код 00191158), мiсцезнаходження: 87500, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул. Лепорського , буд. 1; 

- ПРАТ <ХТЗ> (iдентифiкацiйний код 00191135), мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто 

Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, корп. 4; 

- ПРАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА> (iдентифiкацiйний код 00191129), мiсцезнаходження: 87504, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, буд. 54, блок 4; 

- ПРАТ <МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 33185989), 

мiсцезнаходження: 87534, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116А; 

- ПРАТ <АКХЗ> (iдентифiкацiйний код 00191075), мiсцезнаходження: 86065, Донецька обл., 

мiсто Авдiївка, проїзд Iндустрiальний, буд. 1; 

- ПРАТ <ДОНЕЦЬККОКС> (iдентифiкацiйний код 00191112), мiсцезнаходження: 87534, 

Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Нахiмова, буд. 116, корп. А; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖКОКС> (iдентифiкацiйний код 00191224), мiсцезнаходження: 69600, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4; 

- ПРАТ <IНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190905), мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг, вул.Рудна, буд. 47; 

- ПРАТ <ЦГЗК> (iдентифiкацiйний код 00190977); мiсцезнаходження: 50066, Днiпропетровська 

обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <ПIВНГЗК> (iдентифiкацiйний код 00191023), мiсцезнаходження: 50079, 

Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг; 

- ПРАТ <КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ> (iдентифiкацiйний код 32363486), мiсцезнаходження: 93404, 

Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, вул. Енергетикiв, буд. 54;  

- ПРАТ <ЄНАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД> (iдентифiкацiйний код 00191193), 

мiсцезнаходження: 87504, Донецька обл., мiсто Марiуполь, пр-т Iллiча, б. 54, блок 4; 

- ПРАТ <ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ> (iдентифiкацiйний код 00191885), мiсцезнаходження: 69106, 

Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Пiвнiчне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ларiна Ольга Олександрiвна 

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

юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 строком на 3 (три) роки 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Гiрничо-збагачувальний комплекс <Укрмеханобр> ПАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА>, заступник 

начальника 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.05.2016, обрано три роки 

9) Опис 

 Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв 



Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого 

органу Товариства. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, 

передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення 

Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства 

викладенi у статтi 16 Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi Наглядової ради Товариства, 

а саме, у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень та змiнами вимог законодавства України 

щодо складу наглядової ради акцiонерного товариства, на пiдставi рiшення Рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> 27 квiтня 2016 року (Протокол № 16 рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> вiд 27 квiтня 2016 року): 

припинено 30 квiтня 2016 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних 

зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний 

номер 24321697). Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. перебувала 

на посадi одноособового члена Наглядової ради Товариства з 15.02.2013 року.  

обрано з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки наступних 

фiзичних осiб: Риженков Юрiй Олександрович, Погожев Олександр Володимирович, Данкова 

Юлiя Сергiївна, Романова Свiтлана Миколаївна, Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний 

директор). 

 

Член Наглядової ради Ларiна Ольга Олександрiвна (незалежний директор) згоди на розкриття 

паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 

посади: 

з 04.12.2006 по 30.03.2011 р. - заступник фiнансового директора ПАТ <Криворiзький залiзорудний 

комбiнат" 

з 15.04.2011 по 11.12.2015 р. - провiдний менеджер управлiння фiнансового контролю ТОВ 

<МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ>, з 12.12.2014 р. по 18.01.2016 р. - заступник начальника гiрничо-

збагачувального комплексу <Укрмеханобр> ПАТ <ММК IМ. IЛЛIЧА>, з 19.01.2016 р. по 

наступний час - провiдний аналiтик управлiння фiнансового контролю ТОВ <МЕТIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ> (iдентифiкацiйний код 34093721).  Загальний стаж роботи - 20 рокiв.  Винагороди 

за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради у будь-якiй формi не було. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Поляков Юрiй 

Семенович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Романенко Галина 

Дмитрiвна 

ВА 232826 07.05.1996 

Старобешевським РВ УМВС 

України Донецької обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Риженков Юрiй 

Олександрович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Погожев 

Олександр 

Володимирович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Данкова Юлiя 

Сергiївна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Романова Свiтлана 

Миколаївна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ларiна Ольга 

Олександрiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" 

24815801 87504, Україна, 

Донецька обл., д/н р-

н, м. Марiуполь, вул. 

Семашко, буд. 18 

1 135 867 

479 

99,667573

285272 

99,673468

12672 

1 135 867 

479 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

         

Усього 1 135 867 

479 

99,667573

285272 

99,673468

12672 

1 135 867 

479 

0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2016 

Кворум зборів 99,673468 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Звiт Наглядової  

ради Товариства за 2015 рiк.  4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2015 рiк. 5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами 

дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 6. Припинення повноважень члена Наглядової 

ради Товариства. 7.  Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради 

Товариства. 8.  Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 9.  

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 10. 

Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 11. 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. 12. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, 

якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Пропозицiї до порядку 

денного не вносились.  Згiдно протоколу № 16 вiд 27.04.2016 р. було вирiшено: 1. 

З першого питання порядку денного:  1.1. Передати повноваження Лiчильної 

комiсiї даних Загальних зборiв депозитарнiй установi - ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ?ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" (iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 08292, Київська 

обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офiс 253) та затвердити умови угоди, 

вiдповiдно до якої депозитарна установа здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї 

загальних зборiв Товариства. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства: - час для виступiв з питання порядку денного - до 15 

хвилин; - час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин. Запитання до 

доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки 

в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi 

запитання не розглядаються. 1.3. Питання порядку денного розглянути в 

наступному порядку: 1) Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2) Звiт виконавчого органу про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3) Звiт Наглядової  

ради Товариства за 2015 рiк.  4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2015 рiк. 5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами 

дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 6) Припинення повноважень члена Наглядової 

ради Товариства. 7) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 9) Затвердження 

умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, 

встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 10) Затвердження Статуту 

Товариства у новiй редакцiї. 11) 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. 12) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть.  По першому питанню порядку денного 

голосування проводилося бюлетенем для голосування №1. При розкриттi урн для 

голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 1 для голосування. Недiйсних 

бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.   Голоси 



учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що 

складає 100,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення 

прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних 

Загальних зборах ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з 

цього питання акцiй, згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

2. З другого питання порядку денного:  Затвердити Звiт Генерального директора 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.  По 

другому питанню порядку денного голосування проводилося бюлетенем для 

голосування №2. При розкриттi урн для голосування було виявлено 1 дiйсний 

бюлетень № 2 для голосування. Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли 

участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним 

чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 100,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 

0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% вiд загальної 

кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, 

згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".   3. З третього 

питання порядку денного:  Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 

рiк.  По третьому питанню порядку денного голосування проводилося бюлетенем 

для голосування №3. При розкриттi урн для голосування було виявлено 1 дiйсний 

бюлетень № 3 для голосування. Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли 

участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним 

чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 100,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 

0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, 

згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".   4. З четвертого 

питання порядку денного:  Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015р. 

(Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк (Форма № 2), Звiт про рух 

грошових коштiв за 2015 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2015 рiк 

(Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк.  По четвертому 

питанню порядку денного голосування проводилося бюлетенем для голосування 

№4. При розкриттi урн для голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 4 для 

голосування. Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у 

голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" 

- 1 135 867 479 голосiв, що складає 100,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв учасникiв зборiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до 

загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, 

згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  5. З п'ятого питання 



порядку денного:  Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 

2015 роцi, у розмiрi -                100 503 800,89 гривень (сто мiльйонiв п'ятсот 

три тисячi вiсiмсот гривень вiсiмдесят дев'ять копiйок), покрити за рахунок 

прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв.  По п'ятому питанню порядку денного 

голосування проводилося бюлетенем для голосування № 5. При розкриттi урн для 

голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 5 для голосування. Недiйсних 

бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси 

учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що 

складає 100,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення 

прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних 

Загальних зборах ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з 

цього питання акцiй, згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

6. З шостого питання порядку денного:  Припинити 30 квiтня 2016 року 

повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) 

одноособового члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 

(реєстрацiйний номер 24321697).  По шостому питанню порядку денного 

голосування проводилося бюлетенем для голосування №6. При розкриттi урн для 

голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 6 для голосування. Недiйсних 

бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси 

учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що 

складає 100,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв.  Рiшення 

прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних 

Загальних зборах ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з 

цього питання акцiй, згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

7. З сьомого питання порядку денного:  Встановити кiлькiсний склад Наглядової 

ради Товариства - 5 осiб.  По сьмому питанню порядку денного голосування 

проводилося бюлетенем для голосування №7. При розкриттi урн для голосування 

було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 7 для голосування. Недiйсних бюлетенiв та 

бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв 

роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 100,00000% 

до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 

0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв.  Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, 

згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  8. З восьмого 

питання порядку денного:  "Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової 

ради наступних осiб строком на 3 (три) роки: 1. Риженков Юрiй Олександрович - 

Член Наглядової ради (представник акцiонера ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ") 2. Погожев 

Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера ПРАТ 

"IЛЛIЧ-СТАЛЬ") 3. Данкова Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник 

акцiонера ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ") 4. Романова Свiтлана Миколаївна - Член 

Наглядової ради (представник акцiонера ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ") 5. Ларiна Ольга 

Олександрiвна - Член Наглядової ради (незалежний директор).  По восьмому 



питанню порядку денного голосування проводилося бюлетенем для 

кумулятивного голосування №8. При розкриттi урн для голосування було виявлено 

1 дiйсний бюлетень № 8 для кумулятивного голосування. Недiйсних бюлетенiв та 

бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт. Голоси учасникiв зборiв 

роздiлилися наступним чином:                                                  

Кiлькiсть кумулятивних голосiв (шт.) ПРОТИ всiх кандидатiв                                             

0 УТРИМАЛОСЬ по всiм кандидатам                                     0 

Кандидат до складу Наглядової ради                 Кiлькiсть кумулятивних 

голосiв (шт.)                                                                    "ЗА" 

Риженков Юрiй Олександрович                               1 135 867 479 

Погожев Олександр Володимирович                             1 135 867 479 

Данкова Юлiя Сергiївна                                    1 135 867 479 Романова 

Свiтлана Миколаївна                             1 135 867 479 Ларiна Ольга 

Олександрiвна                                 1 135 867 479  Таким чином, 

рiшення прийнято.  9. З дев'ятого питання порядку денного:  9.1. Затвердити 

умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та 

членами Наглядової ради Товариства. 9.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та 

пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та членами Наглядової 

ради Товариства. 9.3. Встановити виконання обов'язкiв членами Наглядової ради 

Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.  По 

дев'ятому питанню порядку денного голосування проводилося бюлетенем для 

голосування №9. При розкриттi урн для голосування було виявлено 1 дiйсний 

бюлетень № 9 для голосування. Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли 

участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним 

чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 100,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв учасникiв зборiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до 

загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв.  Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах ПРАТ 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, 

згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  10. З десятого 

питання порядку денного:  10.1 Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.  

10.2. Визначити, що рiшення щодо затвердження Статуту Товариства у новiй 

редакцiї набуває чинностi з 01.05.2016 року.  10.3. Доручити Головi Загальних 

зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 10.4. Уповноважити 

Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за 

власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною 

реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.  По десятому питанню порядку 

денного голосування проводилося бюлетенем для голосування №10. При розкриттi 

урн для голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 10 для голосування. 

Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 

голосiв, що складає 100,00000% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.  Рiшення прийнято 

простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у рiчних Загальних зборах 

ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" та є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй, згiдно зi ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства".  11. З 

одинадцятого питання порядку денного:  11.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 

Закону України "Про акцiонернi товариства" надати попереднє схвалення на 



укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або 

послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, якi 

вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi 

протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: 

11.1.1. укладання Товариством правочинiв з Приватною компанiєю з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) 

(реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, 

пов'язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В. щодо надання або отримання 

послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом 

основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних (включно щодо 

реалiзацiї вапняку) i необоротних активiв, комiсiї, застави, поруки, граничною 

вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв) 

доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 11.2. 

Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в п. 11.1.1. цього рiшення, не 

повинна перевищувати 290 000 000,00 (двiстi дев'яносто мiльйонiв) доларiв США  

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує 

його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою 

Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення 

цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi 

Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 11.1.1 цього рiшення, за умови 

дотримання пункту 11.2 цього рiшення та з безумовним дотриманням вимог 

"Процедури затвердження значних правочинiв", що затверджена Рiшенням № 34 

Наглядової ради Товариства вiд 04.07.2013р. 11.4. Для укладення та виконання 

значних правочинiв, укладення яких було схвалено Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства вiдповiдно до цього п. 11.1.1. не вимагається прийняття будь-якого 

наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим 

органом управлiння Товариства.  По одинадцятому питанню порядку денного 

голосування проводилося бюлетенем для голосування №11. При розкриттi урн для 

голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 11 для голосування. Недiйсних 

бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у голосуваннi, - 0 шт.  Голоси 

учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що 

складає 99,673468 % до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "ПРОТИ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; 

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, що складає 

0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.  Рiшення прийнято бiльш як 

50 (п'ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" 

вiд їх загальної кiлькостi.   12. З дванадцятого питання порядку денного:  12.1. На 

пiдставi ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" надати згоду на 

вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних 

зборiв акцiонерiв договорiв та документiв, зазначених у пунктi 11.1.1. цього 

протоколу, як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 12.2. Для укладення та 

виконання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, укладення яких 

було схвалено Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п 12.1., не 

вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами 

акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства.  12.3. 

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його 

обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним 

директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних 

зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства 

правочинiв, вказаних в пунктах 12.1. цього рiшення.  По дванадцятому питанню 

порядку денного голосування проводилося бюлетенем для голосування №12. При 

розкриттi урн для голосування було виявлено 1 дiйсний бюлетень № 12 для 

голосування. Недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не прийняли участь у 



голосуваннi, - 0 шт.  Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" 

- 1 135 867 479 голосiв, що складає 99,673468 % до загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi 

голосiв акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної 

кiлькостi голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв.  Бiльш як 

50 (п'ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" 

вiд їх загальної кiлькостi прийнято рiшення.   Всi питання порядку денного рiчних 

зборiв акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" вичерпано, 

нiяких пропозицiй та зауважень щодо ведення Зборiв не надходило. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.2010 271/1/10 ДКЦПФР UA 4000069017 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 1 139 656 

000 

284 914 000 100 

Опис 

З момента змiни типу Товариства з вiдкритого на приватне не здiйснювало вiдкрите(приватне) розмiщення акцiй. На торгiвельнiй бiржi акцiї не 

продаються та до лiстингу не включенi.      Протягом звiтного року торгiвля акцiями на фондовiй бiржi не вiдбувалась. Заявок на допуск у 

листiнг на фондову бiржу Товариство не подавало. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось. Фактiв делiстiнгу не було. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
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: 501 741 387 782 0 0 501 741 387 782 

  будівлі та споруди 213 523 182 799 0 0 213 523 182 799 

  машини та обладнання 154 702 96 306 0 0 154 702 96 306 

  транспортні засоби 129 996 104 968 0 0 129 996 104 968 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 3 520 3 709 0 0 3 520 3 709 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 501 741 387 782 0 0 501 741 387 782 

Опис 

Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться по групах.      Станом 

на 31.12.2016 р. первiсна складає 689899 тис.грн., у тому числi: * 

виробничого призначення - 687138 тис.грн.:   - будiвлi та споруди - 

267559 тис.грн.;   - машини та обладнання - 246751 тис.грн.;   - 

транспортнi засоби - 167148 тис.грн.;   - iншi - 5680 тис.грн.; * 

невиробничого призначення - 2761 тис.грн.:   - будiвлi та споруди - 2290 

тис.грн.;   - машини та обладнання - 207 тис.грн.;   - транспортнi 

засоби - 8 тис.грн.;   - iншi - 256 тис.грн.      На кiнець 2016 року сума 

нарахованого зносу складає 302117 тис.грн., у тому числi: * виробничого 

призначення - 299356 тис.грн.:   - будiвлi та споруди - 84760 тис.грн.;   

- машини та обладнання - 150445 тис.грн.;   - транспортнi засоби - 62180 

тис.грн.;   - iншi - 1971 тис.грн.; * невиробничого призначення - 2761 

тис.грн.:   - будiвлi та споруди - 2290 тис.грн.;   - машини та 

обладнання - 207 тис.грн.;   - транспортнi засоби - 8 тис.грн.;   - iншi - 

256 тис.грн.       Ступiнь зносу основних засобiв - 43,8 %, у тому числi: 

* виробничого призначення - 43,6%:   - будiвлi та споруди - 31,7 %;   - 

машини та обладнання - 61,0 %;   - транспортнi засоби - 37,2 %;   - iншi 

- 34,7 %; * невиробничого призначення - 100%.      Товариство 

протягом 2016 року  згiдно  встановленiй  облiковiй полiтицi 

використовувало  в  бухгалтерському  облiку прямолiнiйний метод 

нарахування амортизацiї. Для  застосування  прямолiнiйного  методу  

визначення  термiну  корисного  використання  здiйснювалось   

спецiально  створеною  комiсiєю.      Строки використання основних 

засобiв:   - будiвлi та споруди - 2-32 рокiв;   - машини та обладнання - 

1-27 рокiв;   - транспортнi засоби - 2-13 роки;   - iншi - 1-9 рокiв.     

Ступень використання основних засобiв - 100%, тобто основнi засоби 

використовуються на повну потужнiсть.          За звiтний перiод 

вартiсть основних засобiв збiльшилась на суму 5688 тис.грн., у тому 

числi: - введення з незавершеного будiвництва - 4954 тис.грн. 

(полiпшення та капiтальнi ремонти основних засобiв);  - придбання за 

грошовi кошти - 720 тис.грн., а саме: насоси, грохот, опалювальний 

пристрiй, сепаратор нафтапродуктiв, електрокотли, меблi та iн.    - 



вiдображення вартостi надлишкiв, виявлених у минулому перiодi, за 

результатами експертної оцiнки - 14 тис.грн.          В 2016 роцi 

Товариство на пiдставi власного рiшення здiйснювало реалiзацiю та 

списання окремих об'єктiв основних засобiв. У звiтному перiодi 

Товариством реалiзовано екскаватор ЕКГ-5А iнв.№ 423202 первiсною 

вартiстю 105 тис.грн., залишковою вартiстю 0.      Загальна первiсна 

вартiсть лiквiдованих об'єктiв склала 7 тис.грн., загальна залишкова 

вартiсть склала 2 тис.грн.      У 2016 роцi Товариство не здiйснювало 

переоцiнку основних засобiв.     Основнi засоби утримуються за 

рахунок власних коштiв.     Всi основнi засоби знаходяться на територiї 

пiдприємства i в межах мiста Комсомольське.     Станом на 31.12.2016 

р. на балансi Товариства облiковуються основнi засоби, якi знаходяться 

в операцiйнiй орендi.     Станом на 31.12.2016 р. на балансi Товариства 

облiковуються основнi засоби, якi знаходяться в операцiйнiй орендi. 

Вартiсть  основних  засобiв,  переданих  в  оперативну оренду  

складає:   - будiвель,  споруд:    - первiсна  вартостi  -  1263 

тис.грн.;    - сума  зносу - 571 тис.грн.    - залишкова  вартiсть  692 

тис.грн. - машин  та  обладнання:    - первiсна  вартостi  -  31 

тис.грн.;    - сума  зносу - 17  тис.грн.    - залишкова  вартiсть  14 

тис.грн. - iнструментiв,  приладiв,  iнвентаря:    - первiсна  вартостi  

-  4  тис.грн.;    - сума  зносу - 2 тис.грн.    - залишкова  вартiсть  2 

тис.грн. Товариство використовує у своїй дiяльностi крiм власних також 

основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду, вартiсть яких  складає 

4292 тис. грн. (нежитлове примiщення та транспортнi засоби - 4 

одиницi).     Станом на 31.12.2016 р. у Товариства враховуються 

основнi засоби, щодо яких передбаченi чинним законодавством 

обмеження права власностi (державнi основнi засоби), первiсна вартiсть 

яких складає 3880 тис. грн., сума зносу - 3870 тис.грн., залишкова 

вартiсть - 10 тис.грн.      Оформлення у заставу основних засобiв 

немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 062 787 1 040 324 

Статутний капітал (тис.грн) 284 914 284 914 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

284 914 284 914 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 

затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення 

вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + 

Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1062787.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого 

статутного капiталу(284914.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного 

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, 

розрахованому на кiнець року. 

 

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 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 4 345 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1 021 758 X X 

Усього зобов'язань X 1 026 103 X X 

Опис Станом на 31.12.2016 р. у Товариства iснують податковi 

зобов'язання - 4345 тис.грн., у тому числi: - Плата за 

користування надрами - 2957 тис.грн.; - Екологiчний податок - 

58 тис.грн.; - Плата за землю  - 435 тис.грн.; - Плата за 

спецiальне використання води - 114 тис.грн.; - ПДФО - 710 

тис.грн.; - Вiйськовий збiр - 61 тис.грн.; - Iншi (заборгованiсть 

перед бюджетом у зв'язку з виявленням нестачi) - 10 тис.грн.      

Iншi зобов'язання включають: - довгостроковi - 90641 тис.грн., 

у тому числi:    вiдстроченi податковi зобов'язання - 27925 

тис.грн.;   пенсiйнi зобов'язання - 60654 тис.грн.;   iншi 

довгостроковi зобов'язання - 2062 тис.грн.  - поточнi 

зобов'язання  - 931117 тис.грн., у тому числi:    * поточна 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 

894509 тис.грн.;    * поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками зi страхування (єдиний соцiальний внесок) - 943 

тис.грн.;    * поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi - 3240 тис.грн.;    * поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 405 

тис.грн.;    * поточнi забезпечення - 13550 тис.грн., у тому 

числi: забезпечення майбутнiх витрат i платежiв на виплату 

вiдпусток працiвникам - 8611 тис.грн.; резерв на сплату бонусiв 

(премiї за iндивiдуальнi ключовi показники ефективностi 

роботи  спiвробiтникiв) - 3833 тис.грн.; резерв пiд 

забезпечення виплат по iндексацiї зарплати за попереднiй 

перiод - 1106 тис.грн.;    * iншi  поточнi  зобов'язання  -  

18470 тис.грн., у складi яких: заборгованiсть за розрахунками 

по виконавчим  листкам - 209 тис.грн.; податковий кредит з 

ПДВ на аванси виданi - 18237 тис.грн.; iншi - 24 тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Флюсовий 

вапняк фр. 

40-80, 20-80. 

60-120 мм 

618818 142299,9 43 789979,85 183484 51 

2 Флюсовий 

вапняк фр. 

20-40, 20-60 

мм 

498325 103993,1 32 450530,65 98298 27 

3 Флюсовий 

вапняк  фр. 

3-25, 5-25 мм, 

0-5, 0-10 мм 

854440 82952,7 25 782116,62 78329 22 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Допомiжнi матерiали 6,5 

2 Електроенергiя 12,41 

3 Амортизацiя основних засобiв 28,08 

4 Дизпаливо 13,74 

5 Витрати на оплату працi 17,81 

6 Податки та збори 11,46 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2016 7 337 522 1 770 300 414,47902 

Опис: 

На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 27.04.2016 р. (протокол № 16 вiд 27.04.2016 р.) було 

прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх гранiчної сукупної 

вартостi:    На пiдставi ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" надати попереднє схвалення 

на укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх 

предметом, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, якi 

вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення 

цих Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: - укладання Товариством правочинiв з Приватною компанiєю з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) 

(надалi - Meтiнвeст Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В. щодо надання 

або отримання послуг, виконання робiт, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних (включно щодо реалiзацiї вапняку) i необоротних активiв, комiсiї, 

застави, поруки, граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 70 000 000,00 (сiмдесят мiльйонiв) доларiв 

США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних 

вище, не повинна перевищувати 290 000 000,00 (двiстi дев'яносто мiльйонiв) доларiв США.  

Сума 290 000 000,00 (двiстi дев'яносто мiльйонiв) доларiв США у таблицi вказана у тис.грн. по курсу НБУ на дату 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що становило 7337522 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1770300 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства - 414,479%.   Загальна кiлькiсть 

акцiй, що мають право брати участь у голосуваннi: 1 139 588 599 штук простих iменних акцiй. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 135 867 479 штук. Голоси учасникiв зборiв роздiлилися 

наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 99,673468 % до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; 

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що 

складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосiв, 

що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято бiльш як 50 (п'ятдесятьма) вiдсотками 

голосiв акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" вiд їх загальної кiлькостi.   

 

 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п Дата Ринкова вартість майна Вартість активів Співвідношення ринкової вартості 



прийняття 

рішення 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 27.04.2016 7 337 522 1 770 300 414,47902 

Опис: 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (Протокол №16 вiд 27.04.2016р.) з 

тринадцятого питання порядку денного <Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть> 

прийнято рiшення:  

<13.1. На пiдставi ст. 71 Закону України <Про акцiонернi товариства> надати згоду на вчинення Товариством протягом 

1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв договорiв та документiв, зазначених у пунктах 12.1.1.-

12.1.2. цього протоколу, як правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

13.2. Для укладення та виконання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, укладення яких було схвалено 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства.  

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, 

уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати 

проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних 

в пунктi 13.1 цього рiшення.> 

Загальна кiлькiсть акцiй, що мають право брати участь у голосуваннi: 1 139 588 599 штук простих iменних акцiй. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1 135 867 479 штук. Голоси учасникiв 

зборiв роздiлилися наступним чином: "ЗА" - 1 135 867 479 голосiв, що складає 99,673468 % до загальної кiлькостi голосiв 

акцiонерiв; "ПРОТИ" - 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "УТРИМАВСЯ" - 0 

голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "НЕДIЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" 

- 0 голосiв, що складає 0,00000% до загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято бiльш як 50 (п'ятдесятьма) 

вiдсотками голосiв акцiонерiв ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" вiд їх загальної кiлькостi.   

Сума 290 000 000,00 (двiстi дев'яносто мiльйонiв) доларiв США у таблицi вказана у тис.грн. по курсу НБУ на дату 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що становило 7337522 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1770300 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства - 414,479%. 

2 08.06.2016 0 1 770 300 0 

Опис: 

Наглядовою радою ПРАТ <КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ> прийнято рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради №___-1 

вiд 08.06.2016р.), яким надано згоду на укладання правочинiв iз заiнтересованiстю.  

У табличнiй формi <Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть> в гр. 3, 5 зазначено <0>, тому що згiдно рiшення Наглядової ради Товариства надано попереднiй 

дозвiл на вчинення правочинiв iз заiнтересованнястю без вказання ринкової вартостi майна або послуг, що можуть бути 

предметом таких правочинiв.  

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

29.03.2016 30.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

27.04.2016 28.04.2016 Відомості про зміну 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 2016 1 0 

2 2015 2 1 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна 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) 

- 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 



Інше 

(запишіть) 

Позачерговi збори вiдбулись 17.12.2015 р., було прийняте рiшення про 

змiну мiсцезнаходження Товариства. 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 4 

членів наглядової ради - незалежних директорів 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Самооцiнка не проводилась 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  13 

 

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 

Інше (запишіть) Комiтети не створювались 

Інше (запишіть) - 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

- 



комітетів 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

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) 

- 

 

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) 

- 
 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) 

- 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 



 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так 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  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

На загальних зборах Товариства (протокол № 10 вiд 31.05.2011 р.) 

було прийняте рiшення: скасувати дiю всiх внутрiшнiх положень 

Товариства. Проотокол №27/1 Наглядової ради Товариства вiд 

25.05.2011 р. був затвердженний внутрiшнiй документ Товариства  

- "Процедура затвердження значних правочинiв" останнi змiни до 

цього документу були внесенi Рiшенням Наглядової ради № 324  

вiд 04.07.02013 р.   

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так 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 фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

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  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитора було змiнено внаслiдок проведення Антитерористичної 

операцiї 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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  X 



відсотків голосів 

Інше 

(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя не створена.  

 

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) 

- 

 

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 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: - 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: - 

 

Вкажіть інформацію 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: 

- 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть 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 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 



 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСКАЯ 

КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

35319183 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

87548, Донецька обл., м. 

Марiуполь,  пр. Миру, 106 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4027, 27.09.2007 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер д/н, серія 

д/н,  номер д/н, дата видачі , 

строк дії д/н 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 рiк 

Думка аудитора вiдмова вiд висловлення думки 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ" 
за ЄДРПОУ 00191827 

Територія Донецька область, Приморський р-н за КОАТУУ 1412337200 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Добування декоративного та будівельного 

каменю, вапняку, гіпсу, крейди та 

глинистого сланцю 
за КВЕД 08.11 

Середня кількість працівників: 1750 

Адреса, телефон: 87534 м.Марiуполь, проспект Нахiмова, буд. 116А, 06253-5-25-28 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 p. 
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 1000 2 644 2 016 

    первісна вартість 1001 5 798 6 354 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 154 ) ( 4 338 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 14 882 16 118 

Основні засоби 1010 501 741 387 782 

    первісна вартість 1011 684 323 689 899 

    знос 1012 ( 182 582 ) ( 302 117 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 519 267 405 916 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 104 614 127 754 

Виробничі запаси 1101 34 441 37 174 

Незавершене виробництво 1102 6 234 18 304 

Готова продукція 1103 23 734 72 276 

Товари 1104 40 205 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 919 771 1 348 650 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 165 344 151 548 

    з бюджетом 1135 53 389 48 522 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 43 560 42 322 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 943 1 462 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 884 4 970 

Готівка 1166 4 7 

Рахунки в банках 1167 3 880 4 963 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 88 68 

Усього за розділом II 1195 1 251 033 1 682 974 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 770 300 2 088 890 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 284 914 284 914 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 217 303 157 254 

Додатковий капітал 1410 13 427 14 960 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 524 680 605 659 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 1 040 324 1 062 787 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 38 284 27 925 

Пенсійні зобов’язання 1505 63 183 60 654 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2 062 2 062 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 103 529 90 641 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 579 202 894 509 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 837 4 345 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 457 943 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 800 3 240 

    одержаними авансами 1635 524 405 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 10 085 13 550 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 27 542 18 470 

Усього за розділом IІІ 1695 626 447 935 462 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 770 300 2 088 890 

Примітки: Актив Нематерiальнi активи     Вартiсть  нематерiальних  активiв  Товариства  станом  на 

початок 2016 року  складала:  - первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 5798 тис.грн.;  - сума 

нарахованої амортизацiї - 3154  тис.грн.;  - залишкова  вартiсть - 2644  тис.грн.     До складу 

нематерiальних активiв увiйшли: лiцензiї, спецiальнi дозволи та лiцензiйнi програмнi  забезпечення.       

У 2016 роцi вартiсть нематерiальних активiв збiльшилася на 577 тис.грн. - було придбано 2 нематерiальнi 

активи: - лiцензiя на використання комп'ютерних систем "Microsoft" - 559 тис.грн.; - лiцензiя на 

використання комп'ютерних систем iнформацiйно-правового забезпечення  Лiга-закон - 18 тис.грн. 

Протягом 2016 року було списано 2 нематерiальних активи: - лiцензiя на програмне забезпечення зi 

складання кошторисної документацiї по ремонту та будiвництву основних засобiв - 4 тис.грн.; - лiцензiя 



на використання комп'ютерних систем iнформацiйно-правового забезпечення  Лiга-закон - 17 тис.грн. Усi 

списанi нематерiальнi активи були повнiстю зношеними. Загальна вартiсть списаних нематерiальних  

активiв склала: - первiсна - 21 тис.грн.; - залишкова - 0 тис.грн. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi 

активи вiдбувалось в залежностi вiд  термiну їх корисного використання. Сума амортизацiї, нарахованої 

у 2016 роцi дорiвнює 1205 тис.грн.     Станом  на  31.12.2016 р.:  - первiсна вартiсть нематерiальних 

активiв - 6354 тис.грн.;  - сума нарахованої амортизацiї - 4338 тис.грн.;  - залишкова  вартiсть - 2016 

тис.грн.  Основнi засоби     На балансi  Товариства  враховуються   основнi засоби,  якi  увiйшли  

до статутного капiталу  пiд час корпоратизацiї  Товариства  i  придбанi  пiсля  корпоратизацiї,  тобто 

-  власнi  основнi  засоби,  а також тi, що не увiйшли до статутного капiталу пiд час корпоратизацiї  та  

введенi  iз  незавершеного  будiвництва,  вартiсть  якого  не  входила  до  статутного  капiталу 

Товариства  пiд час корпоратизацiї,  тобто - державнi.     Товариство протягом 2016 року  згiдно  

встановленiй  облiковiй полiтицi  використовувало  в  бухгалтерському  облiку прямолiнiйний метод 

нарахування амортизацiї. Для  застосування  прямолiнiйного  методу  визначення  термiну  корисного  

використання  здiйснювалось   спецiально  створеною  комiсiєю.      Рух основних засобiв у 2016 роцi 

наведено нижче:         Сальдо на 31.12.2015 р.:  - первiсна вартiсть - 684323 тис.грн., у т.ч.:    власнi 

ОЗ - 680443 тис.грн.;    державнi ОЗ - 3880 тис.грн.;  - сума зносу - 182582 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 

178718 тис.грн.;    державнi ОЗ - 3864 тис.грн.;  - залишкова вартiсть - 501741 тис.грн., у т.ч.:    власнi 

ОЗ - 501725 тис.грн.;    державнi ОЗ - 16 тис.грн.     Надiйшло разом - 5688 тис.грн., а саме:  - введено  

з  незавершеного  будiвництва (власнi ОЗ) - 4954 тис.грн.;  - придбано за грошовi кошти (власнi ОЗ) - 720 

тис.грн.;  - вiдображено вартiсть надлишкiв, виявлених у минулому перiодi, за результатами експертної 

оцiнки - 14 тис.грн.     Вибуло за рiк:  - первiсна вартiсть - 112 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 112 тис.грн. 

(в т.ч. реалiзацiя 105 тис.грн.; лiквiдацiя - 7 тис.грн.);    державнi ОЗ - 0 тис.грн.;  - сума зносу - 110 

тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 110 тис.грн. (в т.ч. реалiзацiя 105 тис.грн.; лiквiдацiя - 5 тис.грн.);    

державнi ОЗ - 0 тис.грн.;  - залишкова вартiсть - 2 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 2 тис.грн. (в т.ч. реалiзацiя 

0 тис.грн.; лiквiдацiя - 2 тис.грн.);    державнi ОЗ - 0 тис.грн.     Нарахована амортизацiя - 119645 

тис.грн., у т.ч.:  - власнi ОЗ - 119639 тис.грн.;  - державнi ОЗ - 6 тис.грн.     Сальдо станом на 

31.12.2016р.:  - первiсна вартiсть - 689899 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 686019 тис.грн.;    державнi ОЗ 

- 3880 тис.грн.;  - сума зносу - 302117 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 298247 тис.грн.;    державнi ОЗ - 3870 

тис.грн.;  - залишкова вартiсть - 387782 тис.грн., у т.ч.:    власнi ОЗ - 387772 тис.грн.;    державнi ОЗ - 

10 тис.грн.      Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.      Сума незавершених капiтальних iнвестицiй  

станом на початок 2016 року складала 48767 тис.грн.     Сума  резерву, створеного пiд  об'єкти 

незавершеного будiвництва, якi не увiйшли до статутного капiталу пiд час корпоратизацiї Товариства та 

пiд об'єкти, якi тимчасово замороженi i не пiдлягають добудовi в найближчi 3 роки (далi - Резерв) складала 

33885 тис. грн.      Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок 2016 року за вирахуванням 

Резерву складала  14882 тис.грн.     Протягом  2016  року  вартiсть незавершених  капiтальних  

iнвестицiй  змiнилася: - збiльшення на суму здiйснених капiтальних iнвестицiй на суму 6910 тис.грн.; - 

збiльшення у зв'язку з переведенням обладнання зi складу матерiалiв до монтажу на загальну суму 88 

тис.грн.; - зменшення у зв'язку з переводом обладнання до складу матерiалiв ( перекласифiкацiєю)  на 

загальну суму 29 тис.грн.; - зменшення у зв'язку з введенням в дiю  об'єктiв основних засобiв на загальну 

суму 6251 тис.грн. У 2016 роцi був переглянутий резерв, пiсля чого його вартiсть зменшилася на 121 

тис.грн.     Станом на 31.12.2016 р. незавершенi капiтальнi iнвестицiї Товариства згiдно даних 

аналiтичного облiку складають:  - капiтальне будiвництво - 47828 тис.грн.;  - обладнання у монтажi - 1770 

тис.грн.;  - придбання, виготовлення ОЗ - 284 тис.грн.    Разом: 49882 тис.грн.    Станом на 31.12.2016 

р. вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй за вирахуванням Резерву у сумi 33764 тис.грн. складає 

16118 тис.грн.  Запаси     До  складу  запасiв  Товариством  вiднесенi  сировина  та  матерiали,  

паливо,  запаснi  частини, малоцiннi  та  швидкозношувальнi  предмети, незавершене  виробництво  

та  товари.     Пiд готову продукцiю, яка облiковується на балансi Товариства, на початок 2016 року 

залишався резерв у сумi 10000 тис.грн. Протягом 2016 року було реалiзовано зокрема готову продукцiю, 

пiд яку створювався резерв, тому сума резерву була зменшена на 1292 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. 

сума резерву склала 8708 тис.грн.     На початок 2016 року на балансi Товариства залишалися резерви пiд 

запаси, якi втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду (знецiнювання запасiв), а саме: - пiд 

знецiнювання матерiалiв - 409 тис.грн.; - пiд знецiнювання запчастин - 3003 тис.грн. Протягом 2016 року 

окремi запаси (матерiали та запчастини), якi на момент створення резерву були визнанi нелiквiдними, 

використовувались у виробничiй дiяльностi. що привело до змiни сум резервiв: - пiд знецiнювання 

матерiалiв - на 49 тис.грн.; - пiд знецiнювання запчастин - на 346 тис.грн. Загальна сума резерву пiд 



виробничi запаси станом на 31.12.2016 р. склала 3016 тис. грн., у тому числi: - пiд знецiнювання матерiалiв 

- 360 тис.грн.; - пiд знецiнювання запчастин - 2656 тис.грн.     В балансi Товариства станом на 31.12.2016 

р. запаси вiдображенi за вартiстю, зменшеною на суму створеного резерву.      Залишки запасiв станом 

на 31.12.2016 р. наведено нижче:                                                    Сировина та матерiали - 

9340 тис.грн. (7,31%); Паливо - 6267 тис.грн. (4,91%); Тара i тарнi матерiали - 146 тис.грн. (0,11%); Запаснi 

частини - 20043 тис.грн. (15,69%); Малоцiннi швидкозношуванi предмети - 1378 тис.грн. (1,08%); 

Незавершене виробництво - 18304 тис.грн. (14,33%); Готова продукцiя - 72276 тис.грн. (56,57%); Всього: 

127754 тис.грн. (100%).  Дебiторська  заборгованiсть     Довгострокової  дебiторської  заборгованостi  

у  Товариства  немає.     Поточна  дебiторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги  на  кiнець  

поточного  року  складає 1350005 тис.грн.     На  початок 2016 року  залишок  резерву  сумнiвних  

боргiв  у  Товариства  складав 753 тис.грн.  Протягом  2016  року  Товариство додатково нарахувало 

створило) резерв сумнiвних боргiв у сумi 1282 тис.грн. За рахунок резерву сумнiвних боргiв протягом 2016 

року було списано безнадiйну дебiторську заборгованiсть у сумi 680 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. 

залишок резерву сумнiвних боргiв складає 1355 тис.грн.       Загальна сума поточної  дебiторської 

заборгованостi  за  роботи, послуги, товари за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв на  кiнець  

поточного  року  складає  1348650 тис.грн.     Термiни  непогашення цiєї заборгованостi:  - до 12 

мiсяцiв  - 7192848 тис.грн.;  - вiд 12 до 18  мiсяцiв - 232365 тис.грн.;  - вiд 18 до 36  мiсяцiв - 397001 

тис.грн.    Iнша  поточна  дебiторська  заборгованiсть  на  кiнець  поточного  року  складає  1462 

тис.грн. i  iснує  за  термiном  непогашення   - до 12 мiсяцiв  -  220 тис.грн.;  - вiд 12 до 18 мiсяцiв - 

147 тис.грн.;  - вiд 18 до 36 мiсяцiв - 1095 тис.грн.     До  складу  поточної  дебiторської  

заборгованостi  станом  на  31.12.2016 р. також увiйшли:  * заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  

- 48522 тис.грн., у тому числi:     Податок на прибуток - 42322 тис.грн.;     ПДВ - 6200 тис.грн.  * 

заборгованiсть  за  виданими  авансами  -  151548 тис.грн.;     * iншi оборотнi  активи  (ПДВ з 

попередньої оплати) - 68 тис.грн.  Грошовi кошти    Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2016 р. 

дорiвнюють:   - каса в нацiональнiй валютi - 7 тис.грн.;  - рахунки в банку в нацiональнiй валютi - 2787 

тис.грн.;  - поточнi рахунки в банку в iноземнiй валютi - 2176 тис.грн.   Загальний залишок грошових 

коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 р. складає 4970 тис.грн.  Пасив Зареєстрований капiтал     

Станом на 31.12.2016 р. заявлений  статутний капiтал  Товариства  становить 284 914 000 грн. Статутний 

капiтал подiлений на 1139656000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.     

Сформований у бухгалтерському облiку розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам  дiючого статуту. 

Всi акцiї станом на кiнець 2016 року розмiщенi.      Вся  сума  статутного  капiталу  є сплаченою  у  

встановлений законодавством термiн.   Капiтал у дооцiнках     На початок 2016 року сума капiталу у 

дооцiнках складала 217303 тис.грн. - сума дооцiнки основних засобiв, яка облiковується на балансовому 

рахунку 423 "Додатковий капiтал у дооцiнках".       Протягом 2016 року  Товариство нараховувало 

амортизацiю на основнi засоби, якi ранiше були дооцiненi, в результатi чого капiтал у дооцiнках був 

зменшений, а нерозподiлений прибуток Товариства вiдповiдно був збiльшений на суму амортизацiї, 

нарахованої на суму цiєї дооцiнки.     Загальна сума, на яку з цiєї причини був зменшений капiтал у 

дооцiнках та збiльшений нерозподiлений прибуток складає за 2016 рiк  60049 тис. грн.     Станом на 

31.12.2016 р. сума капiталу у дооцiнках складає 157254 тис.грн. Додатковий капiтал    На початок 2016 

року додатковий капiтал дорiвнював 13427 тис.грн., що вiдповiдало Актуарному розрахунку пiд Пенсiйнi 

та довгостроковi соцiальнi зобов'язання, здiйсненому Товариством станом на 31.12.2015 р. За результатами 

Актуарної оцiнки станом на 31.12.2016 р. додатковий  капiтал Товариства був збiльшений на суму 1533 

тис.грн., пiсля чого його сума склала 14960 тис.грн.  Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)     

На  початок звiтного перiоду (станом на 31.12.2015р.) Товариство  мало нерозподiлений прибуток  у  

сумi 524680 тис.грн.     Протягом  2016 року  Товариство  отримало  прибуток у сумi  20930 тис.грн. 

вiд  здiйснення  звичайної дiяльностi (операцiйної та iнвестицiйної).      Одночасно з нарахуванням 

амортизацiї на суму попередньої дооцiнки основних засобiв згiдно встановленої облiкової полiтики 

зменшено суму "Капiталу у дооцiнках" з вiднесенням її на "Нерозподiлений прибуток". Загальна сума 

такого доходу за 2016 рiк склала 60049 тис.грн.     Загальна сума змiн по статтi "Нерозподiлений 

прибуток (непокритий збиток)" за 2016 рiк склала (+) 80979 тис.грн.     На дату складання балансу (на 

31.12.2016 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 605659 тис.грн.  Довгостроковi зобов`язання i 

забезпечення     Загальна сума довгострокових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2016 р. склала 

90641 тис.грн., у тому числi:  - вiдстроченi податковi зобов'язання  -  27925 тис.грн.;     - пенсiйнi 

зобов'язання -  60654 тис.грн.;     - iншi довгостроковi зобов'язання - 2062 тис.грн.   Поточнi зобов'зання 

i забезпечення     До складу поточних станом  на 31.12.2016 р. були вiднесенi зобов'язання та 



забезпечення на загальну суму 935462 тис.грн. з них:  * поточна кредиторська заборгованостi за товари, 

роботи, послуги - 894509 тис.грн.;  * поточна кредиторська заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 

4345 тис.грн., у тому числi: - Плата за користування надрами - 2957 тис.грн.; - Екологiчний податок - 58 

тис.грн.; - Плата за землю  - 435 тис.грн.; - Плата за спецiальне використання води - 114 тис.грн.; - ПДФО 

- 710 тис.грн.; - Вiйськовий збiр - 61 тис.грн.; - Iншi (заборгованiсть перед бюджетом у зв'язку з виявленням 

нестачi) - 10 тис.грн.  * поточна кредиторська заборгованостi за розрахунками зi страхування (єдиний 

соцiальний внесок) - 943 тис.грн.;  * поточна кредиторська заборгованостi за розрахунками з оплати працi 

- 3240 тис.грн.;  * поточна кредиторська заборгованостi за одержаними авансами - 405 тис.грн.;  * поточнi 

забезпечення - 13550 тис.грн., з них: забезпечення майбутнiх витрат i платежiв на виплату вiдпусток 

працiвникам - 8611 тис.грн.; резерв на сплату бонусiв (премiї за iндивiдуальнi ключовi показники 

ефективностi роботи  спiвробiтникiв) - 3833 тис.грн.; резерв пiд забезпечення виплат по iндексацiї 

зарплати за попереднiй перiод - 1106 тис.грн.;    * iншi  поточнi  зобов'язання  -  18470 тис.грн., у 

складi яких: заборгованiсть за розрахунками по виконавчим  листкам - 209 тис.грн.; податковий кредит з 

ПДВ на аванси виданi - 18237 тис.грн.; iншi - 24 тис.грн. 

 

Керівник    Дахновський Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   - 
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Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 361 637 254 215 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 197 855 ) ( 105 821 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 163 782 148 394 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 308 970 131 907 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 24 759 ) ( 21 109 ) 

Витрати на збут 2150 ( 69 107 ) ( 30 088 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 360 973 ) ( 342 320 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 17 913 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 113 216 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 17 834 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 6 446 ) ( 9 978 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 12 ) ( 206 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 11 472 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 122 566 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 9 458 22 063 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 20 930 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 100 503 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -60 049 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 1 533 15 181 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -58 516 15 181 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -58 516 15 181 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -37 586 -85 322 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 154 441 112 345 

Витрати на оплату праці 2505 95 333 85 244 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18 506 28 850 

Амортизація 2515 120 850 118 594 

Інші операційні витрати 2520 20 857 28 405 

Разом 2550 409 987 373 438 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 139 656 000 1 139 656 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 139 656 000 1 139 656 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,018365 -0,088187 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,018365 -0,088187 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт (видобуток та переробка вапна) за 2016 рiк складає 361637 

тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 308970 тис.грн., у тому числi вiд:    - реалiзацiї обiгових активiв - 304134 

тис.грн.;    - операцiйної оренди активiв - 196 тис.грн.;    - операцiйних курсових рiзниць - 2885 тис.грн.;    

- оприбуткування ТМЦ в перiод проведення ремонтiв та полiпшень - 1416 тис.грн.;    - дохiд вiд списання 

кредиторської заборгованостi, по якiй термiн позовної давностi минув - 75 тис.грн.;    - коригування 

(зменшення) резерву знецiнення незавершеного виробництва - 121 тис.грн.;    - iншi - 143 тис.грн. Доходи 

вiд iнвестицiйної дiяльностi - 17 тис.грн.  Разом - 670624 тис.грн.  Коригування суми вiдстрочених 

податкових зобов'язань привели до виникнення доходiв з нарахування  податку на прибуток у сумi 9458 

тис.грн. Загальна сума операцiйних витрат склала за 2016 рiк 652694 тис.грн.,  в  тому  числi:  - 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї, робiт (послуг) - 197855 тис.грн.;  - адмiнiстративнi витрати - 24759 

тис.грн.;  - витрати на збут - 69107 тис.грн.;  - iншi операцiйнi витрати - 360973 тис.грн. Iншi операцiйнi 

витрати складаються з:  - собiвартiсть  реалiзованих  виробничих  запасiв - 297141 тис.грн.; - витрати 

вiд операцiйних курсових рiзниць - 2643 тис.грн.; - витрати у зв'язку з вiдсутнiстю реалiзацiї - 41263 

тис.грн.; - комiсiйна винагорода ЄМЗ (договiр комiсiї) - 250 тис.грн.; - витрати на утримання об'єктiв 

соцiальної iнфраструктури - 5649 тис.грн.; - нарахування амортизацiї по об'єктам соцiальної 

iнфраструктури - 264 тис.грн.; - штрафи, пенi, неустойки визнанi - 375 тис.грн.; - безоплатна передача 

обiгових коштiв - 378 тис.грн.; - витрати  вiд  оренди - 243 тис.грн.; - витрати на додатковi виплати до 

ФОП  та проведення соцiально-культурних заходiв - 7389 тис.грн.; - резерв сумнiвних боргiв  - 1282 

тис.грн.; - ПДВ  - 480 тис.грн.; - витрати по утриманню об'єктiв незавершеного будiвництва,  якi не 

увiйшли до статутного капiталу пiд час корпоратизацiї - 308 тис.грн.; - вiйськовий збiр - 1617 тис.грн.; - 

iншi - 1691 тис.грн. Фiнансовi витрати складають 6446 тис.грн. Витрати  вiд  iнвестицiйної  дiяльностi 

(iншi  витрати) складають 12 тис.грн.    Загальна сума витрат вiд звичайної дiяльностi за 2016 рiк склала 

659152 тис.грн.  Прибуток вiд дiяльностi до оподаткування у звiтному роцi визначений шляхом винятку з 

суми доходу 670624 тис.грн. суми витрат - 659152 тис.грн. i становить 11472 тис.грн., дохiд з податку на 

прибуток складає 9458 тис.грн., чистий прибуток за 2016 рiк  -  20930 тис.грн. Товариство у 2016 роцi 

отримало iнший сукупний дохiд у сумi 1533 тис.грн. Виникнення цього доходу пов'язане з тим, що на 

кiнець звiтного року був актуалiзований Актуарний розрахунок пiд Пенсiйнi та довгостроковi соцiальнi 

зобов'язання. Загальна сума сукупного доходу отриманого Товариством у 2016 роцi 22463 тис.грн.  Сума 

операцiйних витрат за елементами складає 409987 тис.грн.: 1. Матерiальнi витрати - 154441 тис.грн.; 2. 

Витрати  на оплату працi - 95333 тис.грн.; 3. Вiдрахування на соцiальнi заходи - 18506 тис.грн.; 4. 

Амортизацiя - 120850 тис.грн.; 5. Iншi операцiйнi витрати - 20857 тис.грн.   За звiтний перiод чистий 

прибуток на одну просту акцiю складає 0,01837 грн. Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну 

просту акцiю за цей же перiод складає 0,01837 грн. 

 

Керівник    Дахновський Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   - 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ" 
за ЄДРПОУ 00191827 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 308 276 333 496 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 70 772 368 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 13 13 

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

Надходження від операційної оренди 3040 196 537 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 472 4 801 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 224 230 ) ( 115 994 ) 

Праці 3105 ( 78 883 ) ( 67 942 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 24 967 ) ( 31 637 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47 037 ) ( 34 595 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 8 478 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 868 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 47 037 ) ( 25 249 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 77 026 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 98 ) ( 207 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 3 807 ) ( 9 840 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 707 1 974 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 297 ) ( 1 526 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 297 -1 526 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 410 448 

Залишок коштів на початок року 3405 3 884 3 279 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 676 157 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 970 3 884 

Примітки: Залишки грошових коштiв на початок звiтного року дорiвнювали:  - каса в нацiональнiй валютi 

- 4 тис.грн.; - рахунки в банку в нацiональнiй валютi - 1917 тис.грн.; - поточнi рахунки в банку в iноземнiй 

валютi - 1963 тис.грн.; Загальний залишок грошових коштiв  на початок 2016 року складав 3884 тис.грн. 

Протягом 2016 року рух грошових коштiв вiдбувався в результатi операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi. 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод дорiвнює 410 тис.грн., у тому числi: -  в результатi 

операцiйної дiяльностi - (+) 1707 тис.грн., з них:       - надходження - 380729 тис.грн., а саме:   - вiд 

реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 308276 тис.грн.;   - вiд повернення авансiв - 70772 тис.грн.;   

- вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 13 тис.грн.;   - вiд операцiйної оренди - 196 

тис.грн.;   - iншi надходження - 1472 тис.грн.       - витрачення на оплату -  379022 тис.грн., а саме:   - 

товарiв - 224230 тис.грн.;   - працi - 78883 тис.грн.;   - вiдрахувань на соцiальнi заходи - 24967 тис.грн.;   

- зобов'язань з податкiв i зборiв - 47037 тис.грн.;   - повернення авансiв - 98 тис.грн.;   - iншi витрачання 



- 3807 тис.грн. - в результатi iнвестицiйної дiяльностi - (-) 1297 тис.грн., з них       - надходження - 0 

тис.грн.,       - витрачення -  1297 тис.грн., а саме:   - на придбання необоротних активiв - 1297 тис.грн.; 

- в результатi фiнансової дiяльностi -  0 тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - (+) 676 

тис.грн.  Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2016 р. дорiвнюють:   - каса в нацiональнiй валютi - 

7 тис.грн.;  - рахунки в банку в нацiональнiй валютi - 2787 тис.грн.;  - поточнi рахунки в банку в iноземнiй 

валютi - 2176 тис.грн. Загальний залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 р. 

складає 4970 тис.грн.   

 

Керівник    Дахновський Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   - 



КОДИ 

Дата 10.07.2017 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ 

РУДОУПРАВЛIННЯ" 
за ЄДРПОУ 00191827 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 0 0 0 0 

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

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 3557 0 0 0 0 



оборотних активів  

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 



    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

 

Керівник    Дахновський Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   - 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 

"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛIННЯ" 
за ЄДРПОУ 00191827 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 284 914 217 303 13 427 0 524 680 0 0 1 040 324 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 284 914 217 303 13 427 0 524 680 0 0 1 040 324 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 20 930 0 0 20 930 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -60 049 1 533 0 60 049 0 0 1 533 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -60 049 0 0 60 049 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 1 533 0 0 0 0 1 533 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -60 049 1 533 0 80 979 0 0 22 463 

Залишок на кінець року  4300 284 914 157 254 14 960 0 605 659 0 0 1 062 787 

Примітки: 1. Зареєстрований капiтал.     Станом на 31.12.2016 р. заявлений  статутний капiтал  Товариства  становить 284 914 000 грн. Статутний 

капiтал подiлений на 1139656000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.     Сформований у бухгалтерському облiку розмiр 

статутного капiталу вiдповiдає вимогам  дiючого статуту. Всi акцiї станом на кiнець 2016 року розмiщенi.      Вся  сума  статутного  капiталу  є 

сплаченою  у  встановлений законодавством термiн.    2.Капiтал у дооцiнках.     На початок 2016 року сума капiталу у дооцiнках складала 217303 

тис.грн. - сума дооцiнки основних засобiв, яка облiковується на балансовому рахунку 423 "Додатковий капiтал у дооцiнках".       Протягом 2016 року  

Товариство нараховувало амортизацiю на основнi засоби, якi ранiше були дооцiненi, в результатi чого капiтал у дооцiнках був зменшений, а нерозподiлений 

прибуток Товариства вiдповiдно був збiльшений на суму амортизацiї, нарахованої на суму цiєї дооцiнки.     Загальна сума, на яку з цiєї причини був 

зменшений капiтал у дооцiнках та збiльшений нерозподiлений прибуток складає за 2016 рiк  60049 тис. грн.     Станом на 31.12.2016 р. сума капiталу у 

дооцiнках складає 157254 тис.грн.  3. Додатковий капiтал.    На початок 2016 року додатковий капiтал дорiвнював 13427 тис.грн., що вiдповiдало 



Актуарному розрахунку пiд Пенсiйнi та довгостроковi соцiальнi зобов'язання, здiйсненому Товариством станом на 31.12.2015 р. За результатами Актуарної 

оцiнки станом на 31.12.2016 р. додатковий  капiтал Товариства був збiльшений на суму 1533 тис.грн., пiсля чого його сума склала 14960 тис.грн.   4. 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).     На  початок звiтного перiоду (станом на 31.12.2015р.) Товариство  мало нерозподiлений прибуток  у  

сумi 524680 тис.грн.     Протягом  2016 року  Товариство  отримало  прибуток у сумi  20930 тис.грн. вiд  здiйснення  звичайної дiяльностi 

(операцiйної та iнвестицiйної).      Одночасно з нарахуванням амортизацiї на суму попередньої дооцiнки основних засобiв згiдно встановленої облiкової 

полiтики зменшено суму "Капiталу у дооцiнках" з вiднесенням її на "Нерозподiлений прибуток". Загальна сума такого доходу за 2016 рiк склала 60049 

тис.грн.     Загальна сума змiн по статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" за 2016 рiк склала (+) 80979 тис.грн.     На дату складання 

балансу (на 31.12.2016 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 605659 тис.грн. 

 

Керівник    Дахновський Олександр Миколайович 

 

Головний бухгалтер   - 



 


