
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Литовка Вiталiй Анатолiйович 

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

М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 

2. Організаційно-правова форма 

3. Код за ЄДРПОУ 

00191224 

4. Місцезнаходження 

Запорізька , Заводський район, 69600, мiсто Запорiжжя, вулиця Дiагональна, будинок 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(061) 283-91-35 219-08-11 

6. Електронна поштова адреса 

nikolay.zinchenko@metinvestholding.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦБФР" №81   28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.zaporozhcoke.com 

в мережі 

Інтернет 28.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

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 
X 

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 включено до 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 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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 

п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не заповнюються - протягом 

звiтного перiоду ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 

п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - посада 

корпоративного секретаря не передбачена статутом ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС". 

п.5. Iнформацiя щодо рейтингового агентства не заповнюється - емiтент у звiтному перiодi не 

користувався послугами рейтингових агентств. 

п.6. Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть 

акцiй (розмiр часток, паїв) не заповнювалася, оскiльки фiзичнi особи не були засновниками 

емiтента.  

п.9. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не 

 



заповнюється - такi особи фiзичнi особи у звiтному перiодi були вiдсутнi. 

п.11. Iнформацiя про дивiденди - дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, дата 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, розмiр i порядок виплати 

дивiдендiв, дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод), дата закiнчення виплати 

дивiдендiв (за звiтний перiод) не вказанi, оскiльки Загальними зборами акцiонерiв, що 

вiдбулися 26.04.2016 р. рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. З п'ятого питання 

порядку денного було прийнято рiшення, яким прибуток, за результатами дiяльностi 

Товариства у 2015 роцi у сумi 250 561 842,21 гривень (двiстi п’ятдесят мiльйонiв п’ятсот 

шiстдесят одна тисяча вiсiмсот сорок двi гривнi 21 копiйка), залишити нерозподiленим. 

п.14. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" не 

являється емiтентом облiгацiй.  

п.15. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється - ПРАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає 

реєстрацiї.  

п.16. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.  

п.24. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється - ПРАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, що пiдлягають реєстрацiї.  

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

заповнюється, оскiльки ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" протягом звiтного перiоду не надавало згоди 

на вчинення значних правочинiв. 

п.45. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється - ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" не 

здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 

нерухомостi. 

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не заповнюється, оскiльки виходячи з 

вимог пункту 9 роздiлу II НП(С)БУ емiтентом обраний спосiб складання звiтностi про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) з обранням вiдповiдної форми звiтностi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 

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

не вказується 

3. Дата проведення державної реєстрації 

11.04.2017 

4. Територія (область) 

Запорізька  

5. Статутний капітал (грн) 

1193252.80 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1572 

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

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктiв 

20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин 

20.14 Виробництво iнших основних органiчних речовин 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється згiдно вимог Положення №2826 вiд 

03.12.2013 р. - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" являється 

акцiонерним товариством. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

м. Київ 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

2600821947 

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

у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

м. Київ 



5) МФО банку 

334851 

6) поточний рахунок 

2600821947 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя 

(вiдпуск), використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв" 

АД 037123  28.04.2012 
Державна служба України з 

контролю за наркотиками 
28.04.2017 

Опис 

Рiшенням Державної служби України з контролю за наркотиками за №26 

вiд 19.05.2016 р., у зв'язку з переоформленням лiцензiї за номером серiї АД 

№037123 вiд 28.04.2012 р. з пiдстави змiни типу Товариства з 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, була видана нова лiцензiя зi строком дiї з 

19.05.2016 р. по 28.04.2017 р.  

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

лiцензiї її дiю буде подовжено. 

  

Надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажiв залiзничним 

транспортом 

АВ 548965 08.11.2012 
Мiнiстерство iнфраструктури 

України 
Необмежена 

Опис 

Рiшенням Державної служби України з безпеки на транспортi за №263 вiд 

27.05.2016 р., у зв'язку з переоформленням лiцензiї за номером серiї АВ 

№548965 вiд 08.11.2012 р. з пiдстави змiни типу Товариства з 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, була видана нова лiцензiя з необмеженим 

термiном дiї.  

  

Господарська дiяльностi з будiвництва 

об'єктiв IV i V категорiї складностi (за 

перелiком видiв робiт згiдно з додатком) 

45-Л  25.01.2016 
Державна архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 
07.12.2020 

Опис 

Рiшенням Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України за №26-Л 

вiд 11.07.2016 р., у зв'язку з переоформленням лiцензiї за номером 45-Л вiд 

25.01.2016 р. з пiдстави змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО,25.07.2016 р. була видана нова лiцензiя зi строком дiї з 

11.07.2016 р. по 07.12.2020 р.  

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

лiцензiї її дiю буде подовжено. 

  

Виробництво особливо небезпечних 

хiмiчних речовин (згiдно з перелiком, що 

визначається Кабiнетом Мiнiстрiв 

України) 

АВ 586957 26.06.2015 
Мiнiстерство екологiї та природних 

ресурсiв України 
25.06.2020 

Опис 
Рiшенням Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України за №231 

вiд 30.06.2016 р., у зв'язку з переоформленням лiцензiї за номером серiї АВ 



№586957 вiд 25.06.2015 р. з пiдстави змiни типу Товариства з 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,була видана нова лiцензiя зi строком дiї з 

11.07.2016 р. по 07.12.2020 р.  

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

лiцензiї її дiю буде подовжено. 

  

Надання освiтнiх послуг навчальними 

закладами, пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до професiйно-

технiчного навчання, пiдвищення 

квалiфiкацiї (спецiальностi (професiї) та 

лiцензованi обсяги прийому вказанi у 

додатку) 

АЕ 458964 05.08.2014 
Мiнiстерство освiти i науки 

України 
03.06.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, зазначена 

лiцензiя знаходиться на стадiї переоформлення. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

лiцензiї її дiю буде подовжено. 

  

Виробництво електричної енергiї АГ 500361 05.05.2011 
Нацiональна комiсiя регулювання 

електроенергетики України (НКРЕ) 
Необмежена 

Опис 

Рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйсьнює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг за №1881 вiд 27.10.2016 р., у 

зв'язку з переоформленням лiцензiї за номером серiї АВ №548965 вiд 

08.11.2012 р. з пiдстави змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО, була видана нова лiцензiя з необмеженим термiном дiї. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв 

i небезпечних вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АД 062733 11.07.2012 

Головна державна iнспекцiя на 

автомобiльному транспортi 

(ГОЛОВАВТОТРАНСIНСПЕКЦIЯ) 

Необмежена 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, зазначена 

лiцензiя знаходиться на стадiї переоформлення. 

Термiн дiї лiцензiї - необмежений 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

118.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№118.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №302.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

119.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 



газу 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№119.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №301.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя машин, механзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки - 

вантажопiдiймальнi крани 

616.14.23 18.08.2014 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

18.08.2019 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№616.14.23 вiд 18.08.2014 р. був переоформлений, та виданий Головним 

управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий дозвiл 

№300.16.23 з термiном дiї з 18.08.2014 р. по 18.08.2019 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

дозволу його дiю буде подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив 

та азотних сполук, виробництвi газу 

116.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№116.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №304.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

117.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№117.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №303.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив 

та азотних сполук, виробництвi газу 

114.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№114.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №294.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  



  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

115.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№115.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №305.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

113.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№113.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №295.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 

при виробництвi коксу, iншої основної 

неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив 

та азотних сполук, виробництвi газу 

111.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№111.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №292.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 

при виробництвi коксу, iншої основної 

неорганiчної хiмiчної продукцiї, добрив 

та азотних сполук, виробництвi газу 

112.12.23-

23.10.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№112.12.23-23.10.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №293.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

757.12.23-

23.10.0 
08.11.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.11.2017 



Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№757.12.23-23.10.0 вiд 08.11.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №299.16.23 з термiном дiї з 08.11.2012 р. по 08.11.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

добрив та азотних сполук, виробництвi 

газу 

120.12.23-

23.20.0 
22.02.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

22.02.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№120.12.23-23.20.0 вiд 22.02.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №298.16.23 з термiном дiї з 22.02.2012 р. по 22.02.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства термiн дiї зазначеного дозволу 

було подовжено.  

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

iншої осоновної органiчної хiмiчної 

продукцiї, добрив та азотних сполук, 

виробництвi газу 

759.12.23-

23.10.0 
08.11.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.11.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№759.12.23-23.10.0 вiд 08.11.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №297.16.23 з термiном дiї з 08.11.2012 р. по 08.11.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

iншої осоновної органiчної хiмiчної 

продукцiї, добрив та азотних сполук, 

виробництвi газу 

758.12.23-

23.10.0 
08.11.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.11.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№758.12.23-23.10.0 вiд 08.11.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №296.16.23 з термiном дiї з 08.11.2012 р. по 08.11.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

iншої осоновної органiчної хiмiчної 

продукцiї, добрив та азотних сполук, 

виробництвi газу 

760.12.23-

23.10.0 
08.11.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.11.2017 

Опис У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№760.12.23-23.10.0 вiд 08.11.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №306.16.23 з термiном дiї з 08.11.2012 р. по 08.11.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 

небезпеки при виробництвi коксу, iншої 

основної неорганiчної хiмiчної продукцiї, 

iншої осоновної органiчної хiмiчної 

продукцiї, добрив та азотних сполук, 

виробництвi газу 

761.12.23-

23.10.0 
08.11.2012 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.11.2017 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№761.12.23-23.10.0 вiд 08.11.2012 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №307.16.23 з термiном дiї з 08.11.2012 р. по 08.11.2017 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
960.13.23 16.12.2013 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

16.12.2018 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№960.13.23 вiд 16.12.2013 р. був переоформлений, та виданий Головним 

управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 13.05.2016 р. новий дозвiл 

№308.16.23 з термiном дiї з 16.12.2013 р. по 16.12.2018 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 246.15.23 08.06.2015 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

08.06.2020 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№246.15.23 вiд 08.06.2015 р. був переоформлений, та виданий Головним 

управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 16.05.2016 р. новий дозвiл 

№321.16.23 з термiном дiї з 08.06.2015 р. по 08.06.2020 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищення 

небезпеки при виробництвi коксу 

597.11.23-

23.10.0 
31.08.2011 

ТУ Державної служби гiрничного 

нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

31.07.2016 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№597.11.23-23.10.0 вiд 31.08.2011 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 16.05.2016 р. новий 

дозвiл №320.16.23 з термiном дiї з 31.08.2011 р. по 31.08.2016 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 169.12.23- 19.03.2012 ТУ Державної служби гiрничного 19.03.2017 



небезпеки при виробництвi коксу 23.10.0 нагляду та промислової безпеки 

України у Запорiзькiй областi 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№597.11.23-23.10.0 вiд 31.08.2011 р. був переоформлений, та виданий 

Головним управлiнням держпрацi у Запорiзькiй областi 16.05.2016 р. новий 

дозвiл №320.16.23 з термiном дiї з 31.08.2011 р. по 31.08.2016 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Експлуатацiя машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищеної небезпеки 
788.16.23 14.11.2016 

Головне управлiння держпрацi у 

Запорiзькiй областi 
14.11.2021 

Опис 
У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами 

2310136600-

87 
13.08.2015 

Мiнiстерство екологiї та природних 

ресурсiв України 
13.05.2025 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№2310136600-87 вiд 13.08.2015 р. був переоформлений, та виданий 

Департаментом екологiї та природних ресурсiв Запорiзької обласної 

державної адмiнiстрацiї 13.05.2016 р. новий дозвiл №2310136600-87 з 

термiном дiї з 13.05.2016 р. по 12.08.2025 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повтря стацiонарними 

джерелами 

2310136600-

47 
21.08.2014 

Мiнiстерство екологiї та природних 

ресурсiв України 
21.08.2021 

Опис 

У зв'язку зi змiною типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, дозвiл 

№2310136600-47 вiд 21.08.2014 р. був переоформлений, та виданий 

Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв Україниї 13.05.2016 р. новий 

дозвiл №2310136600-47 з термiном дiї з18.04.2016 р. по 18.04.2023 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

Спецiальне водокористування 0045/Зап 13.05.2016 
Запорiзька обласно державна 

адмiнiстрацiя 
31.12.2016 

Опис 

У зв'язку iз закiнченням термiну дiї дозволу, Товариством був отриманий 

вiд Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї новий дозвiл на 

спецiальне водокоритування з термiном дiї з 01.02.2017 р. по 31.12.2019 р. 

У вiдповiдностi до чинного законодавства по закiнченню термiну дiї 

зазначеного його дiю буде подовжено. 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. 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 

Литовка Вiталiй Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СЮ 441660 17.11.2016 Орджонiкiдзевським РВ у м. Запорiжжi УДМС України в Запорiзькiй 

областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища освiта, Київський державний економiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор з фiнансового контролю  

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

05.06.2015 по 02.04.2017 р. (включно) 

9) Опис 

Генеральний директор Товариства дiє в iнтересах Товариства. Генеральний директор Товариства 

дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, 

Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разi прийняття/затвердження), 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.  

Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства визначенi у пунктi 17.7. 

Статуту Товариства. 

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» №110 вiд «04» червня 2015 року, 

прийнятого вiдповiдно до Статуту товариства, припиненi «04» червня 2015 року повноваження 

виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС» Литовки Вiталiя 

Анатолiйовича. 

Особа перебувала на посадi виконуючого обов’язки Генерального директора ПАТ 

«ЗАПОРIЖКОКС» з «01» травня 2015 року по «04» червня 2015 року включно, а отже строк 

складає 1 мiсяць 3 днi. 

Замiсть особи повноваження якої припинено на посаду Генерального директора ПАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" призначено Литовку Вiталiя Анатолiйовича на пiдставi Рiшення Наглядової 

ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" №110 вiд "04" червня 2015 р. з "05" червня 2015 року по "01" квiтня 

2016 року Генеральним директором ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС". 

На пiдставi Рiшення Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" №135 вiд "25" березня 2016 року, 

прийнятого вiдповiдно до Статуту товариства, термiн повноважень Генерального директора ПАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" Литовки Вiталiя Анатолiйовича подовжено з "02" квiтня 2016 року до "03" 



квiтня 2017 року (включно). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи складає 20 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади: 

- з 2004 року по 2011 рiк - Директор з економiки, заступник фiнансового директора - начальник 

управлiння стратегiї та iнвестицiй, виконуючий обовязки фiнансового директора, фiнансовий 

директор ЗАТ "Макiївський металургiйний завод". 

- з 2011 року по 2015 рiк - Фiнансовий директор фiнансової служби Дивiзiону сталi та прокату, 

директор з фiнансового контролю Металургiйного дивiзiону, директор з фiнансового контролю 

Металургiйного дивiзiону структурного пiдроздiлу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м. Кривий Рiг, 

директор з фiнансового конролю Металургiйного дивiзiону структурного пiдроздiлу ТОВ 

"МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м. Марiуполь, директор з фiнансового конролю Металургiйного 

дивiзiону структурного пiдроздiлу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ" м.Запорiжжя. 

- з 2016 року - Генеральний директор ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (69600, м. Запорiжжя, вул. 

Дiагональна, буд. 4). 

Генеральний директор товариства Литовка В.А. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах 

не обiймає.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

в/в в/в в/в 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища освiта/, Донецький державний технiчний унiверситет, London Business School 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "ДТЕК", виконавчий директор 

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

01.05.2016 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 цим 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.  



До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, якi 

визначенi у пунктi 16.10. Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни посадових осiб товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено з "30" квiтня 2016 року 

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

члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання 

персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "01" травня 2016 року до 

складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Риженкова Юрiя Олександровича - Члена 

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

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" з "01" травня 2016 року строком 

на 3 (три) роки. 

Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади:  

- з 2010 року до 2013 рiк - Виконавчий директор ТОВ "ДТЕК"; 

- з 2013 року до теперiшнього часу - Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" 

(87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). 

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

обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

Генеральний директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. 

Нахiмова, 116-А). 

Директор А Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю "Метiнвест Б.В." (Private Limited 

Liability Company "Metinvest B.V.") (Nassaulaan, 2A, of. 2514JS, 's-Gravenhage, the Netherlands). 

Член Наглядової ради: 

- ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); 

- ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); 

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); 

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); 

- ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); 

- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м. Макiївка, вул. 

Металургiйна, 47); 

- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. 

Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); 

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). 

- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

в/в в/в в/в 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища освiта, Державна академiя управлiння iм. Орджонiкiдзе, University of Northumbria at 

Newcastle 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Череповецький Металургiйний комбiнат (Росiйська Федерацiя), Директор з виробництва 

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

01.05.2016 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 цим 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.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, якi 

визначенi у пунктi 16.10. Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни посадових осiб товариства 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено з "30" квiтня 2016 року 

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

члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання 

персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "01" травня 2016 року до 

складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Погожева Олександра Володимировича - Члена 

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

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" з "01" травня 2016 року строком 

на 3 (три) роки. 

Загальний стаж роботи складає 23 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади:  

- з 2007 р. до 2009 р. Директор з виробництва Череповецького Металургiйного комбiнату 

(Росiйська Федерацiя); 

- з 2010 р. до 2016р. Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ". 

- з 2016 р. по теперiшнiй час Операцiйний Директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, 



Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). 

Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest 

B.V.) обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

Операцiйний Директор ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. 

Нахiмова, 116-А). 

Член Наглядової ради: 

- ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); 

- ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); 

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); 

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); 

- ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); 

- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м. Макiївка, вул. 

Металургiйна, 47); 

- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. 

Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); 

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). 

- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

в/в в/в в/в 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища освiта, Криворiзький технiчний унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор по фiнансовому контролю  

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

01.05.2016 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 цим 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.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, якi 

визначенi у пунктi 16.10. Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни посадових осiб товариства 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено з "30" квiтня 2016 року 

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

члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання 

персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "01" травня 2016 року до 

складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Данкову Юлiю Сергiївну - Члена Наглядової ради 

(представник акцiонера Metinvest B.V.). 

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" з "01" травня 2016 року строком 

на 3 (три) роки. 

Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади:  

- з 29.03.2010 р. до 01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону 

ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 

- з 02.06.2015 р. Директор департаменту контролiнгу ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 

- на теперiшнiй час Директор фiнансовий ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., 

м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). 

Данкова Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) обiймає 

наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

Директор фiнансовий ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. 

Нахiмова, 116-А). 

Член Наглядової ради: 

- ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); 

- ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); 

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); 

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); 

- ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); 

- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м. Макiївка, вул. 

Металургiйна, 47); 

- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. 

Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); 

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). 

- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1). 



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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

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 

в/в в/в в/в 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища освiта, Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

«Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед», Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та 

судочинства 

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

01.05.2016 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 цим 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.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, якi 

визначенi у пунктi 16.10. Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни посадових осiб товариства 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено з "30" квiтня 2016 року 

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

члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання 

персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "01" травня 2016 року до 

складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Романову Свiтлану Миколаївну - Члена 

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

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" з "01" травня 2016 року строком 

на 3 (три) роки. 

Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади:  

- з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та 

судочинства "Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед"; 

- з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ 

ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). 

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

обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

Директор з правового забезпечення ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. 

Марiуполь, пр. Нахiмова, 116-А). 

Член Наглядової ради: 

- ПРАТ "АКХЗ" (86066, Донецька обл., м. Авдiївка, просп. Iндустрiальний, 1); 

- ПРАТ "ЄМЗ" (86429, Донецькая обл., м. Єнакiєво, просп. Металургiв, 9); 

- ПРАТ "ЦГЗК" (50066, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ПIВНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг); 

- ПРАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, 9); 

- ПРАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" (87500, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Лепорського, 1); 

- ПРАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" (94404, Луганська обл, м. Краснодон, вул.Комсосольська, 5); 

- ПРАТ "IНГЗК" (50079, Днiпропетровська обл, м. Кривий Рiг, вул. Рудна, 47); 

- ПРАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" ( 86101, Донецька обл., м. Макiївка, вул. 

Металургiйна, 47); 

- ПРАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "IЛЛIЧ-СТАЛЬ" (87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченко, 1); 

- ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" (87250, Донецька обл., Старобешiвський район, м. 

Комсомольське, вул. Ленiна, 1-1); 

- ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (87534, Донецька обл., м.Марiуполь, просп. Нахiмова,116, корпус А). 

- ПРАТ "ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ"(69106, м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчне шосе, 1). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради (незалежний директор) 

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

Акулич Андрiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

в/в в/в в/в 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища освiта, Приазовський Державний Технiчний Унiверситет, Київський Нацiональний 

Економiчний Унiверситет  

6) стаж роботи (років)** 

18 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ», Директор з методологiї та фiнансового контролю Дирекцiї з 

логiстики та закупок 

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

01.05.2016 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 цим 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.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань, якi 

визначенi у пунктi 16.10. Статуту Товариства.  

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни посадових осiб товариства 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання сьомого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Припинення 

повноважень члена Наглядової ради Товариства", яким припинено з "30" квiтня 2016 року 

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

члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private 

Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697). 

Iнформацiя щодо прiзвища, iменi та по батьковi, паспортних даних, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надається, оскiльки посадова особа є юридичною особою. 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", якi вiдбулись "26" квiтня 2016 року було 

прийняте рiшення з питання дев'ятого порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: "Обрання 

персонального складу Наглядової ради Товариства", яким обрано з "01" травня 2016 року до 

складу Наглядової ради строком на 3 (три) роки Акулича Андрiя Миколайовича - Члена 

Наглядової ради (незалежний директор). 

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особу обрано Членом Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" з "01" травня 2016 року строком 

на 3 (три) роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала наступнi посади:  

- з серпня 2007 р. по жовтень 2012 р. Старший менеджер Вiддiлу внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 

- з жовтня 2012 р. по лютий 2016 р. Директор з методологiї та фiнансового контролю Дирекцiї з 

логiстики та закупок ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ"; 

- лютого 2016 р. по теперiшнiй час Комерцiйний директор ПАТ "Запорiжсталь" (69008, м. 

Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 72). 

Акулич Андрiй Миколайович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.) 

обiймає наступнi посади на iнших пiдприємствах: 

Комерцiйний директор ПАТ "Запорiжсталь" (69008, м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд. 72). 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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



Данцева Лариса Вiталiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 459912 23.05.1997 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

вища освiта, Ростовський iнститут народного господарства 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС", головний бухгалтер 

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

05.04.1984 безстроково 

9) Опис 

На головного бухгалтера покладено ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. До основних 

обов'язкiв головного бухгалтера товариства вiдноситься: 

1. Забезпечення постiйного (щорiчного) застосування облiкової полiтики, заснованої на принципах 

i методах, визначених Нацiональними та мiжнародними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку; облiк витрат виробництва та обiгу, реалiзацiї продукцiї, витрат на 

виконання будiвельно-монтажних та iнших робiт, своєчасне нарахування всiх видiв податкiв та 

зборiв до бюджету тi iншi цiльовi фонди у вiдповiдностi до дiючого законодавства; 

2. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй керiвництву товариства вiдносно визначення 

облiкової полiтики товариства, розробки систем та форм внутрiшньогосподарського облiку та 

правил документообiгу, додаткової системи рахункiв та реєстрiв аналiтичного облiку, визначенню 

прав робiтникiв на пiдпис первинних та зведених облiкових документiв, контролю за збереженням 

коштiв комбiнату. 

3. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, 

станом бухгалтерського облiку, дотримання встановлених норм запасiв, своєчасне та правильне 

нарахування зносу основних засобiв, суворе дотримання фiнансової та касової дисциплiни, 

своєчасне подання фiнансової звiтностi. 

4. Пiдписання статистичної, бухгалтерської та податкової звiтностi, банкiвських документiв, актiв 

звiрки та взаєморозрахункiв, рахункiв на вiдвантаження продукцiї та матерiально-технiчних 

ресурсiв за межi комбiнату, довiдки iз заробiтної плати, вiдомостi з виплати заробiтної плати, 

прибутковi та видатковi ордери, акти приймання-передачi основних засобiв, балансовi звiти, 

гарантiйнi листи та зобов'язання та iнш. 

5. Вiзує проекти та доповнення по всiм видам господарських договорiв, а також накази в межах 

прав i обов'язкiв, визначених посадової iнструкцiєю. 

6. Здiйснює керiвництво всiм персоналом головної бухгалтерiї, методичне керiвництво 

працiвниками структурних пiдроздiлiв товариства, пов'язаних у своїй роботi з дiяльнiстю головної 

бухгалтерiї 

7. Забезпечує конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть Товариства.  

Головний бухгалтер виконує свої обов'язки згiдно iз законодавством України, наказами, 

розпорядженнями по пiдприємству, посадовою iнструкцiєю. 

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: щодо даної посадової особи не було 

персональних змiн у звiтному перiодi. 

Непогашеної судимостi за корисливi мотиви та посадовi злочини немає. 



Загальний стаж роботи складає 42 рiк. 

З 05.06.1984 р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (69600, м. 

Запорiжжя, вул. Дiагональна, буд. 4) (до 19.04.2011 р. ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС", до 26.04.2016 р. 

ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС"). 

Головний бухгалтер товариства Данцева Л.В. нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

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 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Литовка Вiталiй 

Анатолiйович 

СЮ 441660 17.11.2016 

Орджонiкiдзевським РВ у м. 

Запорiжжi УДМС України в 

Запорiзькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Риженков Юрiй 

Олександрович 
в/в в/в в/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Погожев Олександр 

Володимирович 
в/в в/в в/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Данкова Юлiя Сергiївна в/в в/в в/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера 

Metinvest B.V.) 

Романова Свiтлана 

Миколаївна 
в/в в/в в/в 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (незалежний 

директор) 

Акулич Андрiй 

Миколайович 
в/в в/в в/в 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Данцева Лариса 

Вiталiївна 

СА 459912 23.05.1997 

Орджонiкiдзевський РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 

10 0.000008 10 0 0 0 

Усього       



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



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ПАТ "запорiзький 

металургiйний 

комбiнат 

"Запорiжсталь" 

00191230 

69008 Запорізька 

Заводський район мiсто 

Запорiжжя вулиця 

Пiвденне шосе, будинок 72 

51029795 42.7653 42.7653 51029795 0 0 0 

METINVEST B.V. 24321697 

2A Netherlands 's-

Gravenhage Nassaulaan of. 

2514JS 

62249218 52.1677 52.1677 62249218 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 113279013 94.9329 94.9329 113279013 0 0 0 

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

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
26.04.2016 

Кворум 

зборів** 
97.8650 

Опис 

Питання порядку денного: 

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 розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 

6) Змiна типу та найменування Товариства. 

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 

8) Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 

10) 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. 

11) Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

12) 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. 

13) Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть.  

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: Рiшенням Наглядової ради 

Товариства № 134 вiд 04.03.2016 р. був затверджений зазначений порядок денний Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства.  

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного акцiонерами Товариства було прийнято рiшення, яким було 

обрано лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затверджено регламент Загальних 

зборiв акцiонерiв.  

З другого питання порядку денного було вирiшено затвердити Звiт виконавчого органу про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

З третього питання порядку денного було прийнято рiшення затвердити Звiт Наглядової ради 

Товариства за 2015 рiк. 

З четвертого питання порядку денного акцiонерами товариства було затверджено Баланс Товариства 

станом на 31.12.2015 р. (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. 

З п'ятого питання порядку денного було прийнято рiшення, яким прибуток, за результатами 

дiяльностi Товариства у 2015 роцi у сумi 250 561 842,21 гривень (двiстi п’ятдесят мiльйонiв п’ятсот 

шiстдесят одна тисяча вiсiмсот сорок двi гривнi 21 копiйка), залишити нерозподiленим. 

З шостого питання порядку денного було прийнято рiшення змiнити тип Товариства з публiчного 

акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. У зв’язку зi змiною типу Товариства 

затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE». 

З сьомого питання порядку денного, вирiшено 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). 



З восьмого питання порядку денного було прийнято рiшення встановити кiлькiсний склад Наглядової 

ради Товариства – 5 осiб. 

З дев'ятого питання порядку денного було вирiшено: 

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 Metinvest B.V.); 

2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest 

B.V.); 

3. Данкова Юлiя Сергiївна - Член Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.); 

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

5. Акулич Андрiй Миколайович - Член Наглядової ради (незалежний директор). 

З десятого питання порядку денного було прийнято наступне рiшення: 

- Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та членами 

Наглядової ради Товариства. 

- Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому законодавством 

порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та членами Наглядової 

ради Товариства. 

- Встановити виконання обов’язкiв членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими 

договорами на безоплатнiй основi. 

З одинадцятого питання порядку денного було прийнято наступне рiшення: 

- Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї.  

- Визначити, що рiшення щодо затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї набуває чинностi з 

01.05.2016 року.  

- Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 

- 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. 

З дванадцятого питання порядку денного було прийнято наступне рiшення: 

12.1. 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: 

12.1.1. 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, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом 

основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв, граничною 

вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 250 000 000,00 (двiстi п'ятдесят мiльйонiв) доларiв 

США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

12.2. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати попереднє схвалення 

на укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, 

що є їх предметом, перевищує 25 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, з юридичними особами, 

не пов’язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В. а саме: 

12.2.1. укладання Товариством правочинiв щодо придбання Товариством сировини, необхiдної для 

виробництва Товариством продукцiї, граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 220 

000 000,00 (двiстi двадцять мiльйонiв) доларiв США. 

12.3. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 12.1.1., 12.2.1. цього рiшення, не 

повинна перевищувати 4 160 000 000,00 (чотири мiльярди сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв США. 

12.4. 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 12.1.1., 12.2.1. цього рiшення, за умови 

дотримання пункту 12.3. цього рiшення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури 

затвердження значних правочинiв», що затверджена Рiшенням № 24 Наглядової ради Товариства вiд 

04.07.2013 р. 

12.5. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до пунктiв 12.1.1., 12.2.1. цього рiшення, не вимагається 

прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами акцiонерiв, Наглядовою радою або 

iншим органом управлiння Товариства. 

З тринадцятого питання порядку денного було прийнято наступне 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. 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 пункту 13.1. цього 

рiшення, 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. 

 



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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.08.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000084917 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.01 119325280 119352.80 100 

Опис 

Перший випуск простих iменних акцiй ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС" на загальну суму 119 325 280 000 карб. був зареєстрований 14.03.1994 року. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Мiнiстерством фiнансiв України за №92/1/94. Кiлькiсть простих iменних акцiй становила 11 

932 528 штук номiнальною вартiстю 10 000 карб. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв якi вiдбулись 27.03.1997 р. у зв'язку з дробленням акцiй ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС" за результатами 

сьомого спецiалiзованого сертифiкацiйного аукцiону за компенсацiйнi сертифiкати, були внесенi змiни до статуту ПАТ "ЗАПОРОЖКОКС", 

вiдповiдно до яких  

-статутний фонд товариства складає 1 193 252,80 грн. 

-статутний фонд товариства подiлений на 119 325 280 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) копiйка кожна.  

Вiдтак, товариством було отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №465/1/97, видане 13.05.1997 р. Державною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. Кiлькiсть простих iменних акцiй становила 119 325 280 штук номiнальною вартiстю 

0,01 грн. 

У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та на виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариством 25.03.1999 р., вiдповiдно до 

якого було визначено, що випуск акцiй ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС" здiйснюється в документарнiй формi. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку було видане 08.02.1999 р. нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №36/08/1/99 на загальну суму 1 193 252,80 грн., 

номiнальною вартiстю 0,01 грн., загальною кiлькiстю 119 325 280 штук. Форма випуску документарна. 

У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС", якi вiдбулися 30.07.2010 р., 

було прийнято рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну 

форму iснування (дематерiалiзацiю акцiй) товариства. 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 27.08.2010 р. товариством було отримано нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 

бездокументарної форми iснування №143/08/1/10, видане 27.08.2010 р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. 

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" i на пiдставi рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства 19.04.2011 р. ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРОЖКОКС", скорочено ВАТ 

"ЗАПОРОЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 00191224) було перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС", 



скорочене найменування Товариства - ПАТ "ЗАПОРОЖКОКС". В зв'язку з цим було замiнено свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй та 

глобальний сертифiкат. Тож, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане 10.06.2011 р. нове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй №143/08/1/10. 

Вiдповiдно до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" i на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 26.04.2016 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС", скорочено ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 00191224) змiнило тип 

товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС", скорочене найменування Товариства - ПРАТ "ЗАПОРОЖКОКС". В зв'язку з цим було 

замiнено свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй та глобальний сертифiкат. Тож, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

було видане 26.05.2016 р. нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №143/08/1/10. 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни на рахунках власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 

Товариства. 

Згiдно Реестром власникiв iменних цiнних паперiв, що сформований станом на 01.01.2016 р., який отримано емiтентом 23.02.2016 р. вiд 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ - 30370711), 

мiсцезнаходження - 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8, Товариство дiзналося про наступнi змiни на рахунку власника акцiй, якому 

належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: 

Станом на 23.02.2016 року власник - юридична особа ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ Б.В. 

(Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), реєстрацiйний номер 24321697, що володiла часткою в загальнiй кiлькостi акцiй - 60 855 901 

штук (51,0000%) та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 60 855 901 штук (51,0000%), збiльшила пакет акцiй, в результатi чого його частка 

становить в загальнiй кiлькостi акцiй - 62 249 218 штук (52,1677%) та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 62 249 218 штук (52,1677%).  

На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу 

цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: за звiтний перiод акцiї акцiонерного товариства не проходили процедуру лiстингу/делiстингу на 

фондових бiржах. Додаткових випускiв акцiй за звiтний перiод товариство не здiйснювало, тому iнформацiя про мету додаткової емiсiї, спосiб 

розмiщення, дострокове погашення не зазначається. Акцiї простi iменнi Товариства включенi 14.09.2011 р. до бiржового списку Фондової 

Бiржи ПФТС без включення до Бiржового Реєстру та у зв'язку зi змiною типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство,були виключенi iз Бiржевого реєстру на пiдставi рiшення вiд 29.06.2016 р., яке набуло чинностi з 01.07.2016 р.  

  

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування/списання 

акцій на рахунок/з 

рахунку емітента 

Вид дії: 

викуп/продаж 

Кількість акцій, що 

викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 

випуску акцій, що 

викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

акцій, що 

викуплено/продано 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 13.07.2017 викуп 13000 130 27.07.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

0.0109 



паперiв та фондового 

ринку 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися «26» квiтня 2016 року, з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та 

найменування Товариства», було прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.  

6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE».». 

Обовязковий викуп акцiй був здiйснений у акцонерiв Товариства, якi зареєструвалися для участi у вказаних Загальних зборах акцiонерiв та голосували проти 

прийняття рiшення з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та найменування Товариства», та, вiдповiдно до положень статтей 

68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства», вимагали вiд Товариства здiйснення обов’язкового викупу належних iм акцiй Товариства. 

З метою забезпечення Товариством обов'язкового викупу акцiй на вимогу акцiонерiв пiсля проведення 26.04.2016 р. Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть 1 

(однiєї) простої iменної акцiї Товариства була затверджена Рiшенням Наглядоаої ради №144 вiд 21.04.2016 р. у розмiрi 2,235 грн., що вiдповiдає розмiру, зазначеному 

у Звiтi незалежного оцiнювача ТОВ «ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (iдентифiкацiйний код 35952305) про оцiнку вартостi однiєї акцiї Товариства (у складi пакету 

менше 25 % вiд статутного капiталу) станом на 13.03.2016 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв на 

26.04.2016 р.).  

Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя, складає 29 055,00 грн. 

У наступному запланований продаж викуплених акцiй. 

2 14.07.2017 викуп 25000 250 27.07.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

0.0210 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися «26» квiтня 2016 року, з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та 

найменування Товариства», було прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.  

6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 



- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE».». 

Обовязковий викуп акцiй був здiйснений у акцонерiв Товариства, якi зареєструвалися для участi у вказаних Загальних зборах акцiонерiв та голосували проти 

прийняття рiшення з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та найменування Товариства», та, вiдповiдно до положень статтей 

68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства», вимагали вiд Товариства здiйснення обов’язкового викупу належних iм акцiй Товариства. 

З метою забезпечення Товариством обов'язкового викупу акцiй на вимогу акцiонерiв пiсля проведення 26.04.2016 р. Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть 1 

(однiєї) простої iменної акцiї Товариства була затверджена Рiшенням Наглядоаої ради №144 вiд 21.04.2016 р. у розмiрi 2,235 грн., що вiдповiдає розмiру, зазначеному 

у Звiтi незалежного оцiнювача ТОВ «ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (iдентифiкацiйний код 35952305) про оцiнку вартостi однiєї акцiї Товариства (у складi пакету 

менше 25 % вiд статутного капiталу) станом на 13.03.2016 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв на 

26.04.2016 р.).  

Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя, складає 55 875,00 грн. 

У наступному запланований продаж викуплених акцiй. 

3 25.07.2017 викуп 141 1.41 27.07.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

0.00012 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися «26» квiтня 2016 року, з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та 

найменування Товариства», було прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.  

6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE».». 

Обовязковий викуп акцiй був здiйснений у акцонерiв Товариства, якi зареєструвалися для участi у вказаних Загальних зборах акцiонерiв та голосували проти 

прийняття рiшення з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та найменування Товариства», та, вiдповiдно до положень статтей 

68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства», вимагали вiд Товариства здiйснення обов’язкового викупу належних iм акцiй Товариства. 

З метою забезпечення Товариством обов'язкового викупу акцiй на вимогу акцiонерiв пiсля проведення 26.04.2016 р. Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть 1 

(однiєї) простої iменної акцiї Товариства була затверджена Рiшенням Наглядоаої ради №144 вiд 21.04.2016 р. у розмiрi 2,235 грн., що вiдповiдає розмiру, зазначеному 

у Звiтi незалежного оцiнювача ТОВ «ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (iдентифiкацiйний код 35952305) про оцiнку вартостi однiєї акцiї Товариства (у складi пакету 

менше 25 % вiд статутного капiталу) станом на 13.03.2016 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв на 

26.04.2016 р.).  

Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя, складає 315,14 грн. 

У наступному запланований продаж викуплених акцiй. 



4 27.07.2017 викуп 201728 2017.28 27.07.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

0.1691 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися «26» квiтня 2016 року, з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та 

найменування Товариства», було прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.  

6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE».». 

Обовязковий викуп акцiй був здiйснений у акцонерiв Товариства, якi зареєструвалися для участi у вказаних Загальних зборах акцiонерiв та голосували проти 

прийняття рiшення з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та найменування Товариства», та, вiдповiдно до положень статтей 

68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства», вимагали вiд Товариства здiйснення обов’язкового викупу належних iм акцiй Товариства. 

З метою забезпечення Товариством обов'язкового викупу акцiй на вимогу акцiонерiв пiсля проведення 26.04.2016 р. Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть 1 

(однiєї) простої iменної акцiї Товариства була затверджена Рiшенням Наглядоаої ради №144 вiд 21.04.2016 р. у розмiрi 2,235 грн., що вiдповiдає розмiру, зазначеному 

у Звiтi незалежного оцiнювача ТОВ «ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (iдентифiкацiйний код 35952305) про оцiнку вартостi однiєї акцiї Товариства (у складi пакету 

менше 25 % вiд статутного капiталу) станом на 13.03.2016 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв на 

26.04.2016 р.).  

Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя, складає 450 862,80 грн. 

У наступному запланований продаж викуплених акцiй. 

5 17.08.2017 викуп 51062 510.62 27.07.2010 143/08/1/10 

Запорiзьке 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

0.0428 

Опис 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися «26» квiтня 2016 року, з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та 

найменування Товариства», було прийнято наступне рiшення: 

«6.1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.  

6.2. У зв’язку зi змiною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:  

Повне найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЖКОКС»; 



- росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHIA COKE PLANT». 

Скорочене найменування Товариства: 

- українською мовою - ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС»; 

- росiйською мовою - ЧАО «ЗАПОРОЖКОКС»; 

- англiйською мовою - PJSC «ZAPORIZHCOKE».». 

Обовязковий викуп акцiй був здiйснений у акцонерiв Товариства, якi зареєструвалися для участi у вказаних Загальних зборах акцiонерiв та голосували проти 

прийняття рiшення з шостого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв: «Змiна типу та найменування Товариства», та, вiдповiдно до положень статтей 

68, 69 Закону України «Про акцiонернi товариства», вимагали вiд Товариства здiйснення обов’язкового викупу належних iм акцiй Товариства. 

З метою забезпечення Товариством обов'язкового викупу акцiй на вимогу акцiонерiв пiсля проведення 26.04.2016 р. Загальних зборiв акцiонерiв, ринкова вартiсть 1 

(однiєї) простої iменної акцiї Товариства була затверджена Рiшенням Наглядоаої ради №144 вiд 21.04.2016 р. у розмiрi 2,235 грн., що вiдповiдає розмiру, зазначеному 

у Звiтi незалежного оцiнювача ТОВ «ОЦIНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (iдентифiкацiйний код 35952305) про оцiнку вартостi однiєї акцiї Товариства (у складi пакету 

менше 25 % вiд статутного капiталу) станом на 13.03.2016 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв на 

26.04.2016 р.).  

Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя, складає 114 123,57 грн. 

У наступному запланований продаж викуплених акцiй. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
956138 1017575 992 939 957130 1018514 

будівлі та споруди 428321 407954 0 0 428321 407954 

машини та обладнання 226789 185924 934 900 227732 186824 

транспортні засоби 25231 21298 49 39 25280 21337 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 275797 202399 0 0 275797 402399 

2. Невиробничого 

призначення: 
1811 294 0 0 1811 294 

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 171 171 0 0 171 171 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 1640 123 0 0 1640 123 

Усього 957949 1017869 992 939 958941 1018808 

Опис Основнi засоби ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" вiдображенi в балансi по справедливiй, 

переоцiненiй вартостi.  

Станом на 31.12.2016 р. основнi засоби зношенi на 38,5%. 

В 2016 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 61 442 тис.грн.: 

- будiвництво - 29 941 тис.грн.;  

- реконструкцiя i модернiзацiя - 5 052 тис.грн.; 

- придбання основних засобiв - 7 834 тис.грн.; 

- капiталiзацiя - 18 615 тис.грн. 

Виведено з експлуатацiї основних засобiв на суму 11 918 тис.грн.: 

- за рахунок продажу - 467 тис.грн.; 

- за рахунок лiквiдацiї -11 451 тис.грн. 

Здавали в оренду у 2016 роцi: 

- для ПАТ "ПУМБ" - примiщення - 915 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "Охоронний Холдинг" - примiщення - 711 грн./мiсяць; 

- для ПАТ "МТС Україна" - частину кровлi – 402 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "Голметресурс" - примiщення, обладнання - 5 735 грн./мiсяць; 

- для ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." - частину кровлi - 3 210 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "ТРИМОБ" - частину кровлi, примiщення - 7 625 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "Соцiальнi iнiцiативи Запорiжжя" - рухоме та нерухоме майно - 14 628 

грн./мiсяць; 

- для ТОВ "Максимум" - примiщення -1 081 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "Радiоком" - частину кровлi -10 грн./мiсяць; 

- для ПП Твердохлiб В.Н. - примiщення - 336 грн./мiсяць; 

- для ТОВ "МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ" - примiщення 947 грн./мiсяць. 

ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" в 2016 роцi орендував: 

- у ТОВ "ЗАРС" - автомобiль - плата за оренду за рiк - 72 тис.грн.; 

- ПАТ «Запорiжсталь» - устаткування для вимiрювання iндексiв - плата за оренду за рiк - 

156 тис.грн. 

Коэфiцiєнт зносу основних засобiв: 



- будинки, споруди - 32,0%; 

- машини та обладнання - 48,8%; 

- транспорт - 42,5%; 

- iншi - 47,4%. 

Коєфiцiєнт оновлення основних засобiв - 6,1%. 

Коєфiцiєнт використання -100%. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
1680558 1332346 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
1193 1193 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
1193 1193 

Опис Для розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди 

використанi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств, затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 1 679 

365,00 тис.грн.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом 

становить 1 679 365,00 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. 

Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

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 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 41694 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 2107481 X X 



Усього зобов'язань X 2149175 X X 

Опис: в/в 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кокс КД 810835 3270920.9 73.8 810836.8 3271339.6 74 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 Сировина 86.9 

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 26.04.2016 105372800 2316615 4548.57 

Опис 

Загальними зборами акцiонерв 26.04.2016 р. дванадцятого питання порядку денного «12. 

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», було прийнято наступне рiшення: 

12.1. 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: 

12.1.1. 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, передачi або отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв), придбання або вiдчуження оборотних i необоротних активiв, граничною 

вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 250 000 000,00 (двiстi п'ятдесят 

мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на дату вчинення правочину; 

12.2. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» надати 

попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть 

майна або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом, перевищує 25 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, з юридичними особами, не 



№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична сукупність 

вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 

за даними останньої річної 

фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів 

до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

пов’язаними вiдносинами контролю з Meтiнвeст Б.В. а саме: 

12.2.1. укладання Товариством правочинiв щодо придбання Товариством сировини, 

необхiдної для виробництва Товариством продукцiї, граничною вартiстю на кожен 

правочин, яка еквiвалентна 220 000 000,00 (двiстi двадцять мiльйонiв) доларiв США. 

12.3. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 12.1.1., 12.2.1. цього 

рiшення, не повинна перевищувати 4 160 000 000,00 (чотири мiльярди сто шiстдесят 

мiльйонiв) доларiв США. 

12.4. 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 12.1.1., 12.2.1. цього рiшення, за умови дотримання пункту 12.3. 

цього рiшення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних 

правочинiв», що затверджена Рiшенням № 24 Наглядової ради Товариства вiд 

04.07.2013 р. 

12.5. Для укладення та виконання значних правочинiв, укладення яких було схвалено 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiдповiдно до пунктiв 12.1.1., 12.2.1. цього 

рiшення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рiшення Загальними зборами 

акцiонерiв, Наглядовою радою або iншим органом управлiння Товариства. 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв в графi 3 є еквiвалентом 4 160 000 000 доларiв 

США та визначена по курсу НБУ станом на 26.04.2016 року (25,33 UAH за 1 USD). 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 

31.12.2015 року) – 2 316 615 тис.грн.; 

Cпiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 4548,57. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi 

мають право участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складеного ПАТ 

«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» станом на «20» квiтня 2016 року, 

складає 116 049 469 штук.  

Для участi в зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались акцiонери з кiлькiстю 

голосуючих акцiй - 113 571 796.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення з питаня щодо 

попереднього схвалення значних правочинiв - 113 280 865. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення з питаня 

щодо попереднього схвалення значних правочинiв - 290 931. 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

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 26.04.2016 0 0 0 

Опис Загальними зборами акцiонерв 26.04.2016 р. було прийнято рiшення про вчинення 



№ з/п 
Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що 

є предметом правочину (тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (тис. грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

У табличнiй формi «Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» в гр.3, 4, 5 зазначено «0», тому 

що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги щодо розкриття iнформацiї 

про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, 

оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством та iнше Статутом 

Товариства не встановлено. 

Для участi в зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались акцiонери з кiлькiстю 

голосуючих акцiй - 113 571 796.  

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення з питаня 

щодо попереднього схвалення значних правочинiв становить- 113 280 865. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення з питаня 

щодо попереднього схвалення значних правочинiв становить - 290 931. 

2 31.10.2016 0 0 0 

Опис 

31.10.2016 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (Протокол засiдання 

Наглядової ради №159 вiд 31.10.2016 р.) прийнято рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. 

У табличнiй формi «Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» в гр.3, 4, 5 зазначено «0», тому 

що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги щодо розкриття iнформацiї 

про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, 

оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством та iнше Статутом 

Товариства не встановлено. 

3 08.06.2016 0 0 0 

Опис 

08.06.2016 р. Наглядовою радою ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (Протокол засiдання 

Наглядової ради №148-1 вiд 08.06.2016 р.) прийнятi рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

У табличнiй формi «Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» в гр.3, 4, 5 зазначено «0», тому 

що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги щодо розкриття iнформацiї 

про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до Товариства не застосовуються, 

оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством та iнше Статутом 

Товариства не встановлено. 



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 

23.02.2016 25.02.2016 
Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

25.03.2016 28.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.04.2016 04.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.04.2016 27.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

31.10.2016 31.10.2016 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (для емітентів - акціонерних 

товариств) 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 
ППАФ "Запорiжаудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
20475455 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69063, м. Запорiжжя Запорiзької 

обл., Жовтневий район, пров. 

Тихий, 8 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0226 26.01.2001 

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** 

в/в в/в в/в в/в 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



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 2014 1 0 

2 2015 1 0 

3 2016 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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): Реєстрацiю акцiонерiв, що прибули для участi в рiчних загальних 

зборах 26.04.2016 р., здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою 

радою Товариства, на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах, складеного станом на 20.04.2016 р. в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України, та наданого Центральним 

депозитарiєм – ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ». 

Ні 

 

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): На загальних зборах, якi вiдбулися у звiтному перiодi, контроль 

за ходом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв не здiйснювався жодним 

органом. У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства голосування з питань 

порядку денного на усiх загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" в 

2016 роцi здiйснювалося бюлетенями, що видавалися акцiонерам пiд час 

реєстрацiї. 

Ні 

 

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



 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): В звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв 

Товариства не скликалися. 
Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 
 

членів наглядової ради - незалежних директорів 1 

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

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

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 
 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Нi 

 

н/д 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

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



 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», що були 

проведенi 26.04.2016 р., з сьомого 

питання порядку денного було 

прийнято наступне рiшення: - 

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). 

Інші (запишіть)  Загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ «ЗАПОРIЖКОКС», що були 

проведенi 26.04.2016 р., з 

дев'ятого питання порядку 

денного було прийнято наступне 

рiшення: - 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 

Metinvest B.V.); 2. Погожев 

Олександр Володимирович - Член 

Наглядової ради (представник 

акцiонера Metinvest B.V.); 3. 

Данкова Юлiя Сергiївна - Член 

Наглядової ради (представник 

акцiонера Metinvest B.V.); 4. 

Романова Свiтлана Миколаївна - 

Член Наглядової ради 

(представник акцiонера Metinvest 

B.V.); 5. Акулич Андрiй 

Миколайович - Член Наглядової 

ради (незалежний директор).  

 

У складi Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС" не створено жодного комiтету. 

 

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 
 

X 



акцій  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Посада корпоративного секретаря 

Статутом емiтента не 

передбачена. Товариством з 

членами Наглядової ради 

укладено цивiльно-правовi 

договори, умови якого було 

зтверджено на Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства 26 квiтня 

2016 року. Згiдно зазначених 

договорiв члени Наглядової ради 

Товариства виконують свої 

обов’язки на безоплатнiй основi.  

 

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): У внутрiшнiх документах Товариства вiдсутнi будь-якi вимоги 

до членiв Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЖКОКС".  
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)  н/д 

 

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 відбувалося 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?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання 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 Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так 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):  Окремими роздiлами iнформацiя 

по зазначеним пунктам включена 

до Статуту Товариства. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

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 Так Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  



 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Аудиторську перевiрку 

фiнансово-господарської 

дiяльностi ПРАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" здiйснює 

зовнiшня аудиторська фiрма - 

ППАФ "ЗАПОРIЖАУДИТ" згiдно 

укладеного договору, умови якого 

затвердженi протоколом 

Наглядової ради Товариства. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Зовнiшнього аудитора протягом 

останнiх трьох рокiв акцiонерне 

товариство не змiнювало. 

 

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) В 2015 роцi перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ 

"ЗАПОРIЖКОКС" здiйснювалися 

ППАФ "ЗАПОРIЖАУДИТ". 

Перевiрка здiйснювалася за 

пiдсумками дiяльностi Товариства 

за рiк. 

 

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 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Рiшенням чергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства 

30.11.2012 року повноваження 

членiв ревiзiйної комiсiї були 

припиненi. Новий склад Ревiзiйної 

комiсiї (Ревiзора) - не обирався. 

Перевiрки Ревiзором (ревiзiйною 

комiсiєю) у 2016 роцi не 

здiйснювалися. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Планується здiйснення фiнансування з власного прибутку.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

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

управління? (так/ні) Ні 



 

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

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

(принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.  

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 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.  

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 
за ЄДРПОУ 00191224 

Територія 
 

за КОАТУУ 2310136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 19.10 

Середня кількість 

працівників 
1576 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
вул. Дiагональна, буд. 4, м Запорiжжя, 

запорiзька обл., 69600  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3855 3517 1269 

первісна вартість 1001 7960 9048 1495 

накопичена амортизація 1002 4105 5531 226 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 198563 

Основні засоби: 1010 957949 1017869 707916 

первісна вартість 1011 1232538 1405812 721006 

знос 1012 274589 387943 13090 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 238 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 74438 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 961804 1021386 982424 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 203842 216319 75465 

Виробничі запаси 1101 167114 148602 53401 

Незавершене виробництво 1102 30355 43713 16084 

Готова продукція 1103 6314 4791 5943 

Товари 1104 59 19213 37 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 573238 2359969 597491 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

537208 

 

2825 

 

4963 

з бюджетом 1135 19202 61689 99 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 753 1263 513 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 16958 35748 16111 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 16958 35748 16111 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 476 249 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3610 130058 726 

Усього за розділом II 1195 1354811 2808347 695617 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 2316615 3829733 1678041 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1193 1193 1193 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 405729 346008 87771 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 12366 12366 12366 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 913058 1320994 733101 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1332346 1680558 834431 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 19818 5104 110621 

Пенсійні зобов’язання 1505 150262 178209 77041 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 911093 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 170080 183313 278855 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 550 0 750 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 1065 957 0 

за товари, роботи, послуги 1615 730114 1571165 546716 

за розрахунками з бюджетом 1620 59396 41694 7365 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 54002 34885 0 

за розрахунками зі страхування 1625 2249 1837 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 4782 6242 3150 

за одержаними авансами 1635 3890 3722 549 

за розрахунками з учасниками 1640 2248 2248 2270 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 1871 

Поточні забезпечення 1660 9627 16341 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 32 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 368 321656 2042 

Усього за розділом IІІ 1695 814189 1965862 564755 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 2316615 3829733 1678041 

 

Примітки в/в 

Керівник Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Головний бухгалтер Данцева лариса Вiталiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 
за ЄДРПОУ 00191224 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 4460790 4480255 

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 ( 3857416 ) ( 3876634 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

603374 

 

603621 

 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 232502 525141 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 61604 ) ( 45734 ) 

Витрати на збут 2150 ( 27121 ) ( 31745 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 280971 ) ( 710439 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

466180 

 

340844 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 6082 24121 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 22754 ) ( 20992 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 5495 ) ( 28785 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

444013 

 

315188 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 79696 64626 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

364317 

 

250562 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 155 

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 18880 3196 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 18880 3041 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 3398 6245 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 15482 3204 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 348835 253766 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 3430486 3529293 

Витрати на оплату праці 2505 169259 138072 

Відрахування на соціальні заходи 2510 33334 44542 

Амортизація 2515 129234 164464 



Інші операційні витрати 2520 283075 702429 

Разом 2550 4045388 4578800 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 119325280 119325280 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 3.05314 2.09982 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Головний бухгалтер Данцева Лариса Вiталiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 
за ЄДРПОУ 00191224 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

3381772 

 

6227830 

Повернення податків і зборів 3005 12 9 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 18 1643 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 18 1643 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 324776 442959 

Надходження від повернення авансів 3020 804008 42 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 139 78 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 89 35 

Надходження від операційної оренди 3040 406 315 

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 8944 54724 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 3419861 ) 

 

( 5560360 ) 

Праці 3105 ( 126213 ) ( 107893 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 47954 ) ( 61764 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 155009 ) ( 67402 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 110129 ) ( 34497 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 620 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 44880 ) ( 32285 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 311740 ) ( 624161 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 3031 ) ( 3307 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 637 ) ( 419 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 249239 ) ( 235819 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 206480 66510 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 48 113 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 15 338 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 3571 29488 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 191609 ) ( 100056 ) 

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 -187975 -70117 

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 ( 651 ) ( 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 -651 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 17854 -3607 

Залишок коштів на початок року 3405 16958 17284 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 936 3281 

Залишок коштів на кінець року 3415 35748 16958 

 

Примітки д/н 

Керівник Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Головний бухгалтер Данцева Лариса Вiталiївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" 
за ЄДРПОУ 00191224 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки д/н 

Керівник Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Головний бухгалтер Данцева лариса Вiталiївна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖКОКС" за ЄДРПОУ 00191224 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1193 405729 0 12366 913058 0 0 1332346 

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 1193 405729 0 12366 913058 0 0 1332346 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 364317 0 0 364317 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 -15482 0 0 -15482 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 -15482 0 0 -15482 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 -3 -3 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 -59721 0 0 59101 0 0 -620 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 -59721 0 0 407936 0 -3 348202 

Залишок на 

кінець року 
4300 1193 346008 0 12366 1320994 0 -3 1680558 

 

Примітки д/н 

Керівник Литовка Вiталiй Анатолiйович 

Головний бухгалтер Данцева Лариса Вiталiївна  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi за 2016 рiк 

 

1. Загальні положення 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС» (далi - Компанiя або ПРАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС») є одним з найбільших коксохімічних підприємств в Україні. 

Основним видом діяльності, яким займається Компанія є виробництво коксу, яке у відсотках 

складає 77,01 %  всієї товарної продукції заводу. 

Виробнича потужність  по виробництву коксу становить 936,223  тис. т коксу валового 6% 

вологості на рік. 

Завод об’єднує 5 основних та 5 допоміжних цехів. 

Перелік основних видів продукції, яку виробляє завод, складається більш ніж з 20 найменувань: 

кокс ливарний; 

кокс доменний; 

горіх коксовий; 

дріб’язок коксовий; 

сульфат амонію з 20,5% азоту; 

сирий бензол кам’яновугільний до 180 град.; 

смола кам’яновугільна; 

бензол кам’яновугільний  «для синтезу»; 

компонент моторних палив ароматичний; 

сольвент; 

масло кам’яновугільне поглинальне; 

антраценова фракція; 

сировина коксохімічна для виробництва високоструктурного технічного вуглецю; 

фракція нафталінова; 

фенольне масло кам’яновугільне; 

феноляти; 

пек кам’яновугільний електродний рідкий; 

пек кам’яновугільний електродний гранульований; 

паливо котельне коксохімічне; 

сірка технічна газова; 

тіосульфат натрію технічний; 

розчин  відпрацьований поглинальний мокрого очищення коксового газу;          

ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» було створене у 1934 роцi як державне пiдприємство. У 1993 роцi в 

процесі корпоратизації воно було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство. 

В зв'язку з приведенням дiяльностi пiдприємства у вiдповiднiсть з дiючим законодавством, а саме: 

Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17 вересня 2008 року, та на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства 19 квітня 2011 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАПОРОЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224)  перейменовано  11.04.2011р. у 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС». 26 квітня 2016 року Загальними 

зборами акціонерів було прийняте рішення про зміну найменування Підприємства на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПРІЖКОКС» (код ЄДРПОУ 00191224).  

Основною дiяльнiстю Компанiї є забезпечення підприємств України та іноземних підприємств 

коксом та коксовою продукцією, а також одержання прибутку вiд усiх видiв виробничої, торгової, 

комерцiйної, фiнансової та iншої дiяльностi, дозволеної законодавчими актами України, з метою 

задоволення соцiальних i економiчних iнтересiв  



акціонерів та трудового колективу. 

 

Господарська дiяльнiсть ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» здiйснюється у вiдповiдностi з прийнятою 

виробничою програмою, затвердженим рiчним бюджетом та фiнансовим планом пiдприємства. 

Напрямки дiяльностi ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» протягом перiоду iснування не змiнювались. 

Фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) ПрАТ «Запоріжкокс» була пiдготовлена вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  В 2016 роцi у ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» 

злиття, подiлу, приєднання, перетворення не вiдбувалося. 

Станом на 31 грудня 2016 року середня кiлькiсть працiвникiв Компанiї склала 1572 осiб (на 31 

грудня 2015 року – 1657 осiб). 

Юридична адреса Компанiї i основне мiсце ведення її господарської дiяльностi:  

Україна, 69600 м. Запоріжжя, вул. Діагональна 4. 

 

2.Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності 

 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності 

(МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності 

(Рада з МСФЗ). 

Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 

потоків Компанії для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при 

прийнятті ними економічних рішень.  

Підготовлена Компанією фінансова звітність відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з 

врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 

зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.  

Основа складання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком зазначеного 

в основних положеннях облікової політики нижче (наприклад, оцінка окремих фінансових 

інструментів, що оцінюються відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», та інших) 

Функціональна валюта та валюта подання 
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. 

Вся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої 

тисячі, якщо не вказано інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України. 

Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена до випуску (з 

метою оприлюднення) керівництвом 01 лютого 2017 року. Ні акціонери Компанії, ні інші особи не 

мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 2016 календарний рік, 

тобто період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. 

Припущення щодо функціонування Компанії в найближчому майбутньому, ризики та 

невизначеності 
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме 

невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання 

зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку та напрацьована база постійних 

корпоративних клієнтів Компанії дозволяє чекати притоку грошових коштів. При цьому слід 

зазначити, що на діяльність Компанії  впливають такі фактори:  



- політична ситуація в державі, проведення антитерористичної операції на території суміжної 

області; 

- фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у 

світовій економіці; 

-  нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні; 

- досить високий рівень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо 

оподаткування контролюючими органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання 

платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податків. 

В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-

господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Компанії 

обслуговувати і платити за своїми зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення.  

Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Компанія зможе 

продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Компанія не має наміру і 

потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в 

подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активізації продаж та розвитку нових 

напрямів бізнесу у рамках дозволених видів діяльності. 

Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби 

Компанія була неспроможна продовжувати свою діяльність в майбутньому, i якби вона 

реалізовувала свої активи не в ході звичайної діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, 

якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

  

3.Операційне середовище та економічна ситуація 

 

Фiнансовi результати ПрАТ «Запоріжкокс» значною мiрою залежать вiд 1) свiтових факторiв, якi 

впливають на цiни на сталь i вугiлля; 2) фiскальної та економiчної полiтики, що реалiзовується 

урядом України та 3) полiтики Метiнвесту щодо принципiв включення ПрАТ «Запоріжкокс» у 

вертикально iнтегрований процес виробництва коксу. 

Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного 

спаду, що спостерiгаються в iнших країнах свiту. Останнi роки ознаменувалися вiдносною 

полiтичною стабiльнiстю та реалiзацiєю урядом України економiчних i податкових реформ, 

нацiлених на розвиток законодавчої, податкової та нормативної баз. Майбутня стабiльнiсть 

економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiху цих реформ i вiд ефективностi прийнятих 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд здатностi уряду забезпечити новi та 

iснуючi борговi зобов'язання. 

Інформацiя про продажi за видами продукцiї без ПДВ в тис. грн.: 

 

2016 рік 
Реалізація 

коксу 

Реалізація 

хімічної 

продукції 

Надання 

послуг 
Всього 

Дохід від реалізації 3768016 667745 25029 4460790 

 

2015 рік 
Реалізація 

коксу 

Реалізація 

хімічної 

продукції 

Інші Всього 

Дохід від реалізації 
3596530 863618 20107 4480255 

 

 

 

Географія продажів Компанії. 

2016 рік 

 

 

Україна 

 

Експорт Всього 



Дохід від реалізації 4124603 336187 4460790 

 

 

2015 рік 

 

Україна 

 

Експорт Всього 

Дохід від реалізації 3309869 411660 4480255 

 

4. Ключові бухгалтерські оцінки та судження при використанні облікової політики. 

 

Компанiя використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, 

показанi у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно 

аналiзуються i ґрунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування 

майбутнiх подiй, яке при iснуючих обставинах вважається обґрунтованим. Крiм згаданих оцiнок, 

керiвництво також використовує певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.  

Пенсiйнi зобов'язання та iншi винагороди працiвникам. Керiвництво оцiнює пенсiйнi зобов'язання 

та iншi винагороди працiвникам з використанням методу прогнозованої умовної одиницi на 

пiдставi актуарних припущень, що представляють собою всю наявну у керiвництва iнформацiю 

про змiннi величини, що визначають остаточну вартiсть пенсiй до виплати i iнших винагород 

працiвникам. Оскiльки пенсiйний план входить в компетенцiю державних органiв, у Компанiї не 

завжди є доступ до всiєї необхiдної iнформацiї. Внаслiдок цього на суму зобов'язань по 

пенсiйному забезпеченню можуть чинити значний вплив судження про те, чи вийде працiвник 

достроково на пенсiю i коли це станеться, чи буде Компанiя зобов'язана фiнансувати пенсiї 

колишнiх спiвробiтникiв залежно вiд того, чи продовжує колишнiй спiвробiтник працювати в 

небезпечних умовах, а також про ймовiрнiсть того, що спiвробiтники будуть переведенi з 

пенсiйної програми, що фiнансується державою, на пенсiйну програму, що фiнансується 

Компанiєю. Поточна вартiсть зобов'язань за планом зi встановленими виплатами залежить вiд 

ряду факторiв, якi визначаються на пiдставi актуарних розрахункiв з використанням низки 

припущень. Основнi припущення, що використовуються при визначеннi чистих витрат (доходiв) 

по пенсiйному забезпеченню, включають ставку дисконтування. Будь-якi змiни в цих 

припущеннях вплинуть на поточну вартiсть зобов'язань. Компанiя визначає вiдповiдну ставку 

дисконту в кiнцi кожного року. Ця вiдсоткова ставка повинна використовуватися для визначення 

поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, необхiдних для погашення пенсiйних 

зобов'язань. При визначеннi вiдповiдної ставки дисконту Компанiя враховує вiдсотковi ставки за 

високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй же валютi, в якiй будуть 

проведенi виплати, i термiни до погашення яких приблизно вiдповiдають термiну вiдповiдних 

пенсiйних зобов'язань. Iншi ключовi припущення для пенсiйних зобов'язань частково ґрунтуються 

на поточних ринкових умовах.  

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує змiнюватися. Суперечливi 

положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає, що його тлумачення є доречним i 

обґрунтованим, але нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не оскаржать.  

В ходi звичайної дiяльностi Компанiя проводить операцiї з пов'язаними сторонами. При 

визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, 

використовуються професiйнi судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку.  

Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 

«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»  

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції 

за три останні роки (2014, 2015 та 2016) склав 101,18%.  Ці події створили передумови для 

виникнення питання щодо необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з 

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» за 2016 рік. 

 Параграф 1 МСБО 29 зобов’язує застосовувати цей стандарт до фінансової звітності 

функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною економікою. Згідно 



параграфу 3 МСБО 29, показниками гіперінфляції є характеристики економічного середовища в 

країні, які включають таке (але не обмежуються таким): 

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних 

активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, 

негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; 

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у 

відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті; 

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують 

очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо 

цей строк є коротким; 

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; 

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 % або перевищує цей 

рівень. 

 Норми стандарту свідчать що показником гіперінфляції, відповідно до параграфу  3 

МСБО 29, є характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики (фактори) 

поділяються на один кількісний та чотири якісні.  

Аналіз якісних факторів не дає аргументованих доказів того, що економіка України є 

гіперінфляційною, а саме:  

а) немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу 

збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній 

валюті і що суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження 

купівельної спроможності. Згідно офіційних даних Нацбанку України станом на 01.12.2016 р. 

об’єм депозитів в Україні складає 408 млрд. грн. у національній валюті та 13, 5 млрд. доларів 

США; 

б) немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає 

грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За 

офіційними даними Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час досі 

становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення швидше витрачає раніше 

заощаджені кошти ніж накопичує; 

в) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит та 

пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише 

частка заробітної плати і лише при деяких умовах, крім цього, індекс заробітної плати у 2016 році 

у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Швидке сповільнення інфляції у 2016 році 

дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року – із 22 до 14% річних. Як 

наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами; 

г) немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на 

умовах відстрочки платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують очікувану 

втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є 

коротким. Навпаки, в умовах скорочення попиту більшість підприємств, з метою розширення 

ринку власних продаж, застосовують знижки та відстрочку платежів. 

 

Щодо аналізу кількісного фактору:  

ґ) офіційні дані Державної служби статистики України свідчать, що кумулятивний рівень 

інфляції за останні три роки наблизився та перевищів 100%. Цей показник незначно вище за 100% 

і складає лише 101,18% на кінець 2016 року. Очікується що за результатами 2017 року рівень 

інфляції значно зменшиться. Важливим фактором є динаміка змін рівня інфляції. Так, рівень 

інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році – 12,4%.,  Національний банк України прогнозує 

рівень інфляції в Україні на 2017 рік у розмірі 9,1%, а на 2018 рік - 6%.  Міжнародний валютний 

фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2017 рік у розмірі 8,5 %. Це дає підстави вважати,  що 

економіка України з 2016 року почала виходити зі стану інфляційних процесів, а у динаміці змін 

спостерігається наявне та прогнозне зниження рівня інфляції з початку 2015 року. 



МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. 

Необхідність перераховувати показники фінансових звітів згідно з цим Стандартом є питанням 

судження управлінського персоналу підприємства. 

 Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів підприємство дійшло до висновку 

стосовно недостатності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є 

гіперінфляційним. Крім того, перерахунок фінансових результатів є складним процесом, який 

вимагає наявності методичних підходів, а також створює для підприємства ризики фіскального та 

регуляторного характеру. 

 Тому управлінський персонал Компанії, ґрунтуючись на власному судженні,  прийняв 

остаточне рішення не застосовувати процедуру коригування показників фінансової звітності за 

2016 рік. 

 

5. Застосування нових і змінених стандартів та інтерпритацій 
 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були видані, але не 

враховувались на дату випуску фінансової звітності Компанії. В цей перелік включені стандарти, 

інтерпретації та роз'яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття інформації, фінансовий 

стан або фінансові показники Компанії.   

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і 

замінює МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції 

МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку 

хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 

обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 вплинуло на класифікацію та оцінку фінансових 

активів Компанії, але не вплинуло на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» виданий в травні 2014 р. передбачає 

модель, яка включає п`ять етапів, яка буде застосовуватися у відношенні до виручки за 

договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, яка дорівнює 

відшкодуванню, право на яке суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на передачу товару 

або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі  вимоги МСФЗ до визнання 

виручки. Буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне 

застосування для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати, при 

цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ (IFRS) 15 містить  більш ретельні вимоги до 

представлення та розкриття інформації, ніж діючі МСФЗ. Вимоги до представлення вносять значні 

зміни в  існуючу практику та значним  чином збільшують обсяг інформації, яка вимагається до 

розкриття в фінансовій звітності. Компанією не здійснювалась оцінка можливого впливу змін 

щодо обліку виручки на фінансову звітність. 

Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IАS) 28  «Продаж або внесення активів угодах між 

інвестором  або його асоційованою компанією або спільним підприємством» розглядають 

протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МБФО (IАS) 28 в частині обліку втрати контролю над 

дочірнім підприємством, яке продається асоційованій організації або спільному підприємству або 

вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибуток або збиток, який виникає в результаті 

продажу або внеску активів, які представляють собою бізнес згідно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3 

в угоді між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством, визнаються 

в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або внеску 

активів, які не представлять собою бізнес, визнаються тільки в межах частки участі, що є у інших, 

ніж організація, інвесторів в асоційовану компанію або спільне підприємство. Рада  по МСФЗ 

перенесла дату набуття чинності даних поправок на невизначений строк, однак суб’єкт 

господарювання, який застосовує дані поправки достроково, повинний застосовувати їх 

перспективно. Компанія очікує, що вказані поправки суттєво не вплинуть на її фінансову звітність. 

Поправки до  МСБО (IАS) 7  «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 



Поправки до МСБО (IАS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради по МСФЗ 

в сфері розкриття інформації та потребують, щоб організація розкривала інформацію, яка дозволяє 

користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов`язаннях, зумовлених фінансовою 

діяльністю, включаючи такі зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, що не 

обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок суб’єкти господарювання не 

зобов`язані представляти порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки набувають 

чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається 

дострокове застосування. Застосування даних поправок потребує розкриття групою додаткової 

інформації. Компанією не здійснювалась оцінка можливого впливу поправок на фінансову 

звітність. 

Поправки до  МСБО (IАS) 12  «Визнання відстрочених податкових активів у відношенні 

нереалізованих збитків» 
Поправки роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, чи обмежує 

податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити 

вирахування при відновленні такої  вирахуваної тимчасової різниці. Крім того поправки містять 

вказівки щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутній прибуток до 

оподаткування, та перелічені обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати 

відшкодування деяких активів в сумі, яка перевищує їх балансову вартість. Суб’єкти 

господарювання повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при початковому 

застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок найбільш раннього порівняльного 

періоду може бути визнано у складі нерозподіленого прибутку на початок періоду (або у складі 

іншого компонента власного капіталу відповідно) без розподілу змін між  нерозподіленим 

прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Суб’єкти 

господарювання, які застосовують таке звільнення повинні розкрити такий факт.  

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2017 року або 

пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосує 

данні поправки у відношенні більш раннього періоду, він повинен розкрити такий факт.  

Очікується, що данні поправки не здійснять впливу на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі 

акцій». Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основі акцій», в яких 

розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для 

зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція перестає 

класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами та починає класифікуватися як 

операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті поправок суб’єкти 

господарювання не повинні перераховувати інформацію за попередні періоди, однак допускається 

ретроспективне застосування, при умові застосування поправок у відношенні всіх трьох аспектів 

та врахуванні інших критеріїв. Поправки вступають в дію для річних періодів, що починаються 1 

січня 2018 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування. На даний час 

Компанія оцінює можливий вплив даних поправок на свою фінансову звітність. 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

МСФЗ (IFRS) 16   був виданий в січні 2016 року та замінює собою МСБО (ІАS) 17  «Оренда», 

роз’яснення КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операційна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності 

операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16   встановлює принципи визнання, 

оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендатори 

відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі,аналогічно 

порядку обліку, передбаченому МСБО (ІАS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два 

звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні оренди активів з низькою вартістю 

(наприклад персональних комп’ютерів)  та короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не 



більше 12 місяців). На дату початку оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у відношенні 

орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом впродовж терміну оренди(тобто актив у формі права 

користування). Орендатори зобов’язані будуть визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по 

оренді окремо від витрат по амортизації активу у формі права користування. Орендатори також 

повинні будуть переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні  визначеної події (наприклад 

зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, 

які використовуються для визначення таких платежів). В більшості випадків орендатор буде 

враховувати суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості корегування активу в формі права 

користування.  

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється у 

порівняння з діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 

класифікувати оренду, використовуючи ті ж самі принципи класифікації, що існують в МСБО 

(IАS) 17, відокремлюючи два різновиди оренди: операційну та фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого обсягу 

інформації у порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з січня 

2019 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування, але не раніше 

застосування суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей 

стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного 

підходу. Перехідні положення стандарту передбачають окремі звільнення. В наступному році 

Компанія планує оцінити можливий вплив МСФО (IFRS) 16   на  свою фінансову звітність. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Основнi положення облiкової полiтики 

 

Фінансова звітність підприємства була підготовлена згідно принципів та методів, передбачених 

положеннями Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової  звітності. ПРАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС»  встановив  облікову політику згідно Наказу № 156 від 26.04.2013 р.  

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.  

Положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних 

перiодiв, якщо не вказано iнше. 

 Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає, щоб керiвництво застосовувало 

власнi судження, оцiнки та припущення, якi впливають на застосування облiкової полiтики та 

зазначену в звiтi величину активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Оцiнки та пов'язанi з ними 

допущення заснованi на минулому досвiдi та iнших факторах, якi при iснуючих обставинах є 

обґрунтованими, результати яких формують основу професiйних суджень про балансову вартiсть 

активiв i зобов'язань, якi не доступнi з iнших джерел. Незважаючи на те, що цi оцiнки ґрунтуються 

на всiй наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi обставини i подiї, фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Областi, де такi судження особливо важливi, областi, якi 

характеризуються пiдвищеною складнiстю, i областi, де допущення i розрахунки мають велике 

значення для фiнансової звiтностi за МСФЗ. 

Перерахунок iноземної валюти. Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї, оцiнюються з 

використанням валюти основного економiчного середовища, в якiй Компанiя працює 

(функцiональної валюти). Суми у фiнансовiй звiтностi оцiненi i представленi у нацiональнiй 

валютi України, гривнi, яка є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi для 

ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС». 



Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку України 

(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi розрахунку за 

операцiями в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi 

обмiнного курсу, що дiє на дату здiйснення операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним 

курсом обмiну, який встановлює Нацiональний банк України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату. 

Прибуток та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають в результатi перерахунку активiв i 

зобов'язань, показуються у складi курсових рiзниць у звіті про фінансові результати. 

 
Співвідношення валют Офіційний курс НБУ на 31.12.2015р. Офіційний курс НБУ на 31.12.2016р. 

Гривень до1 долара США 24,000667 27,190858 

Гривень до1 євро 26,223129 28,422604 

 

В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України. 

Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за історичною вартiстю мiнус подальша 

амортизацiя та знецiнення. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною 

вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. 

Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на 

оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв за пiдсумками переоцiнки визнається у звiтi про 

сукупний дохiд та збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Пiсля переоцiнки об'єкта основних 

засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки вираховується з валової балансової вартостi 

активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується до його переоцiненої вартостi. 

Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi 

того ж активу, визнається у звiтi про сукупний дохiд i зменшує ранiше визнаний резерв переоцiнки 

у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у звiтi про 

фiнансовi результати. Резерв переоцiнки, вiдображений у складi капiталу, вiдноситься 

безпосередньо на нерозподiлений прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, 

тобто коли актив реалiзується або списується або по мiрi використання Компанiєю цього активу. В 

останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж амортизацiєю на 

основi переоцiненої балансової вартостi активу i амортизацiєю на основi його первiсної вартостi. 

Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а 

балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються 

тiльки в тих випадках, коли вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд 

основного засобу. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у 

тому перiодi, в якому вони понесенi. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається при їх вибутті або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки 

вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової вартостi 

цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати. При продажу переоцiнених активiв 

суми, включенi в iншi резерви, переносяться на нерозподілений прибуток. 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, щоб зменшити їх вартiсть 

до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. 

Строки корисного використання основних засобiв становлять:  

Групи ОЗ за МСФЗ//Термiн корисної служби.  

Земельнi дiлянки - Не амортизуються  

Будiвлi - 60 рокiв;  

Споруди - 60 рокiв;  

Об’єкти благоустрою територiї - 15 рокiв;  

Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв;  

Передавальнi пристрої та механiзми – мостовi, рудногрейфернi, портальнi крани - 20 рокiв;  

Передавальнi пристрої та механiзми - 10 рокiв;  

Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;  



Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;  

Устаткування i засоби зв’язку - 10 рокiв;  

Офiсна технiка - 5 рокiв;  

Iнформацiйнi системи i персональнi комп’ютери - 4 роки;  

Транспортнi засоби – тепловози - 25 рокiв;  

Транспортнi засоби –  вагони/пiввагони/думпкари/ та iн. вагони - 20 рокiв;  

Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;  

Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;  

Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;  

Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв;  

Основнi засоби соцiальної сфери не амортизуються;  

Iншi основнi засоби - 10 рокiв.  

 

 

Витрати на капітальні ремонти капiталiзуються i амортизуються. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд 

вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi i в тому 

станi, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Якщо Компанiя має намiр використовувати 

актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю. 

Залишкова вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на 

кожну звiтну дату.  

Незавершене будiвництво являє собою аванси за основнi засоби та вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено. Амортизацiя на такi активи не  нараховується до їх введення в 

експлуатацію. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. У балансi  дебiторська заборгованiсть вiдноситься до 

категорiї дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi i 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно 

облiковуються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу 

вартiсть при початковому визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї,  встановлена 

контрактом.  

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i 

вiдстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фiнансовiй звiтностi розраховується 

вiдповiдно до українського законодавства, яке дiє на звiтну дату. 

Витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли 

вони визнаються у звiтi про сукупний дохiд або безпосередньо у складi капiталу, оскiльки вони 

вiдносяться до операцiй, що врахованi у поточному або iнших перiодах у звiтi про сукупний дохiд 

або безпосередньо у складi капiталу. 

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у 

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх 

перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операційних витрат.  

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.  

Вiдстроченi податковi активи, що вiднiмаються для оподаткування, i перенесенi з попереднiх 

перiодiв податковi збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносної якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Запаси. Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю. Вартiсть запасiв визначається 

за середньозваженим методом. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає 

вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi 

накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi. Чиста вартiсть 

реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за 



вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом та вiдповiдних витрат на 

збут. 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть  

облiковуються за справедливою вартiстю. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi 

створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати 

повну суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних або переглянутих умов. Ознаками того, що 

дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi 

труднощi боржника, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також несплата 

або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та 

теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною 

вiдсотковою ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а 

сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Коли 

дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi стає безповоротною, вона списується за рахунок 

резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю.  

Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, умови якої 

переглянутi, враховується за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури переглянутих 

грошових потокiв. Вiдповiднi прибуток або збитки визнаються у звiтi про фiнансовi результати на 

дату перегляду, якi згодом амортизуються за методом ефективної вiдсоткової ставки. Якщо умови 

дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок фiнансових 

труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з використанням 

первiсної ефективної вiдсоткової ставки до змiни умов. 

Передплати. Передплати облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на 

знецiнення. Якщо є свiдоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься 

передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати зменшується, а вiдповiдний збиток 

вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

Виданi векселi. Продажi та закупiвлi, розрахунок за якими планується провести векселями, 

облiковуються за розрахованою керiвництвом справедливою вартiстю, яка буде отримана або 

передана при негрошових розрахунках. Справедлива вартiсть визначається на підставі наявних 

ринкових даних. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках.  

Акцiонерний капiтал. Звичайнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi 

з емiсiєю нових акцiй, враховуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням 

податкiв. Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй облiковується як емiсiйний дохiд. 

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

визнається i спочатку оцiнюється у вiдповiдностi з полiтикою облiку фiнансових iнструментiв. 

Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також усiх премiй i дисконтiв при 

розрахунку. Фiнансовi зобов'язання без фiксованого термiну погашення в подальшому 

облiковуються за справедливою вартiстю. 

Аванси. Аванси визнаються за первiсно отриманими сумами. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi 

зобов'язання, якi визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або передбачуванi 

зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб 

розрахуватися за зобов'язанням, i їх суму можна розрахувати з достатньою мiрою точностi. Коли 

iснують декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде потрiбний вiдтiк грошових коштiв 

для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли 



ймовiрнiсть вiдтоку грошей у вiдношеннi будь-якої позицiї, включеної в один i той же клас 

зобов'язань, є невеликою. 

Резерви оцiнюються по приведенiй вартостi витрат, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для 

погашення зобов'язання з використанням вiдсоткової ставки (до оподаткування), що вiдбиває 

поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення 

резерву з часом визнається як вiдсотковi витрати. 

Умовнi активи i зобов'язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя 

про нього розкривається в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання економічних вигод від 

його використання.  

Винагороди працiвникам. План з встановленими внесками. Компанiя платить передбачений 

законодавством Єдиний внесок на соцiальне страхування. Внески розраховуються як вiдсоток вiд 

поточної валової суми заробiтної плати i вiдносяться на витрати по мiрi їх понесення.  

Винагороди працiвникам. План зi встановленими виплатами. Компанiя бере участь у державному 

пенсiйному планi зi встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихiд на пенсiю 

спiвробiтникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та небезпечними для здоров'я 

умовами. Компанiя також надає на певних умовах одноразовi виплати при виходi на пенсiю. 

Зобов'язання, визнане в балансi у зв'язку з пенсiйним планом зi встановленими виплатами, являє 

собою поточну вартiсть певного зобов'язання на звiтну дату мiнус корегування на невизнаний 

актуарний прибуток або збиток i вартiсть послуг минулих рокiв. Зобов'язання за встановленими 

виплатами розраховується щорiчно з використанням методу прогнозованої умовної одиницi. 

Поточна сума зобов'язання по пенсiйному плану зi встановленими виплатами визначається 

шляхом дисконтування розрахункового майбутнього вiдпливу коштiв iз застосуванням 

вiдсоткових ставок за високолiквiдними корпоративними облiгацiями, деномiнованими в тiй же 

валютi, в якiй здiйснюються виплати, а термiн погашення яких приблизно вiдповiдає термiну 

даного зобов'язання.  

Актуарнi прибуток i збитки, що виникають в результатi минулих коригувань та змiн в актуарних 

припущеннях, вiдносяться на фiнансовий результат протягом очiкуваного середнього строку 

трудової дiяльностi працiвникiв, що залишився, якщо зазначенi прибуток i збитки перевищують 

бiльше з 10% вiд вартостi активiв плану або 10% вiд вартостi зобов'язань за планом зi 

встановленими виплатами. Вартiсть послуг минулих рокiв негайно вiдображається у звiтi про 

фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли змiни пенсiйного плану залежать вiд продовження 

трудової дiяльностi працiвникiв протягом певного перiоду часу (перiод, протягом якого виплати 

стають гарантованими). У цьому випадку вартiсть послуг минулих рокiв працiвникiв 

амортизується за методом рiвномiрного списання протягом перiоду, коли виплати стають 

гарантованими.  

Визнання доходiв. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої винагороди або 

коштiв, якi повиннi бути отриманi за проданi товари та наданi послуги в ходi звичайної дiяльностi 

Компанiї. Виручка вiд реалiзацiї вiдображається без ПДВ i знижок. 

Компанiя визнає виручку вiд реалiзацiї в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з 

достатньою мiрою точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних 

вигод та дотриманi конкретнi критерiї за кожним напрямком дiяльностi Компанiї, як описано 

нижче. Сума доходу вважається такою, що не пiдлягає достовiрнiй оцiнцi до тих пiр, поки не 

будуть врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Оцiнки Компанiї ґрунтуються 

на результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та специфiки 

кожної угоди. 

Реалiзацiя послуг. 

Реалiзацiя послуг визнається в облiковому перiодi, у якому послуги наданi. 

Податок на додану вартiсть. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при 

поставках товарiв чи послуг на територiї України, включаючи поставки без оплати, та iмпортi 

товарiв в Україну (якщо такi поставки прямо не звiльненi вiд ПДВ); 0% застосовується при 

реалізації металобрухту, експортi товарiв, та вiдповiдних послуг. Податкове зобов’язання з ПДВ 

при продажу товарiв i послуг виникає на дату відвантаження товарiв чи послуг в адресу покупця  

або в момент зарахування грошових коштів на банківський рахунок постачальника  в залежностi 



вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ  враховується таким чином: право на 

кредит по вхiдному ПДВ при закупiвлях виникає в момент реєстрації податкової  накладної з ПДВ 

в  Єдиному реєстрі податкових накладних  яка складається  в момент отримання товарiв чи послуг, 

в залежностi вiд того що вiдбувається ранiше.  

ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi згорнуто i показується як актив або 

зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ.  

Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. На рахунках «Собiвартостi 

реалiзованої продукцiї, робiт, послуг» ведеться облiк виробничої собiвартостi реалiзованої 

продукцiї, робiт, послуг. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати та 

iншi витрати не включаються до складу виробничої собiвартостi готової та реалiзованої продукцiї, 

а тому iнформацiя про такi витрати узагальнюється на рахунках облiку витрат звiтного перiоду – 

«Адмiнiстративнi витрати», «Витрати на збут», «Iншi операцiйнi витрати», «Iншi витрати». 

 

7. Розкриття інформації до статей фінансової звітності. 

 

АКТИВИ. 

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість. 

 

Дебіторська заборгованість на 31.12.2016 р. складає  2425745 тис.грн.    

            

Найменування статті На 31.12.2015 р. На 31.12.2016 р. Відхилення 

Всього: 1130401 2425746 +1295345 

у тому числі:    

1. Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги  

573238 2359969 +1786731 

2. Дебіторська заборгованість 

по розрахунках: 

   

- з бюджетом 19202 61689 +42487 

- по виданих авансах 537208 2825 -534383 

3. Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

753 1263 +510 

 

Аналіз дебіторської  заборгованості по строкам, представлено наступним чином:  
 

Стаття 
Всього на кінець 

року 
До 12 місяців 

Від 12 до 18 

місяців 

Від 18 до 36 

місяців 

 2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016р. 2015р. 2016 р. 2015р. 2016р. 

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, послуги 

573238 2359969 483495 2326281 3511 - 86232 33688 

 

Грошові кошти. 

 

За даними синтетичного та аналiтичного облiку грошовi кошти представленi грошовими коштами 

в нацiональнiй та iноземнiй валютi на розрахункових  рахунках на суму 35748 тис. грн. у тому 

числі: 

-в національній валюті - 27806 тис. грн. 

-в іноземній валюті - 7942 тис. грн. 

 

 Найменування статті 2015 р. 2016 р. 

Гроші та їх еквіваленти: 16958 35748 



Всього: 16958 35748 

Структура грошових коштiв наведена нижче:  

                                                                                             31 грудня 2015 р.  31 грудня 2016 р. 

Каса                                                                                                  0                           0 

Поточний рахунок у банку                                                           13067                 19671 

Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки)                    0                            0 

Грошовi кошти в дорозi                                                                 3891                  16077 

Разом                                                                                               16958                 35748 

Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi. Звіт про рух грошових 

коштів складений за  прямим методом. 
 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 

Кредиторська заборгованість на 31.12.2016 р. складає  1965862   тис. грн. в т.ч.: 

  

Найменування статті На 31.12.2015 р. На 31.12.2016 р. Відхилення 

Всього: 813639 1965862 +1152223 

У тому числі:    

1. Поточна заборгованість по 

довгостроковим зобов’язанням 

1065 957 -108 

2. Кредиторська заборгованість    

2.1. За товари, роботи, послуги 730114 1571165 +841051 

2.2. Поточні зобов’язання - -  

         З отриманих авансів 3890 3722 -168 

         З бюджетом 59396 41694 -17702 

         Зі страхування 2249 1837 -412 

         З оплати праці 4782 6242 +1460 

        З учасниками 2248 2248 - 

3. Поточні забезпечення 9627 16341 +6714 

4. Інші поточні зобов’язання 268 321656 +321388 

 

 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

 

Основнi засоби.   
За історичною 

вартістю 

Земельні 

ділянки 

Будівлі Машини та 

обладнання 

Транспорт Меблі 

та 

приладдя 

Багаторічні 

насадження 

Бібліотечні 

фонди 

Інші Всього 

31 грудня 2014 

року 
171 549530 335533 35489 4146 38 9 

225402 
1150318 

Надходження - 14 1611 595 593 - - 85989 88802 

Переміщення з 

незавершеного 

будівництва 

- 2279 2863 - 96 - - 

- 

5238 

Переоцінка - - - - - - - 
- 

- 

Уцінка - - - - - - - 
- 

- 

Згортання   зносу - - - - - - - 
- 

- 

Капіталізація 

ремонтів 
- 10310 16832 1237 6 - - 

- 
28385 

Інші основні засоби - - - - - - - 
- 

- 

Вибуття - 1490 2354 80 10 - - 36938 40872 



Рекласифікація - - - - - - - 667 667 

31 грудня 2015 

року 
171 560643 354485 37241 4831 38 9 

275120 
1232538 

Надходження - - 2688 1690 1804 - - 192943 199125 

Переміщення з 

незавершеного 

будівництва 

- 32375 4022 - 228 - - 

- 

36625 

Переоцінка - - - - - - - - - 

Уцінка - 155 - - - - - - 155 

Згортання зносу - - - - - - - - - 

Капіталізація 

ремонтів 
- 8940 9604 53 18 - - 

- 
18615 

Інші основні засоби - - - - - - - - - 

Вибуття - 2044 7762 1948 9 - - 63981 75744 

Рекласифікація - - - - - - - -5192 -5192 

31 грудня 2016 

року 
171 599759 363037 37036 6872 38 9 

398890 
1405812 

Накопичена 

амортизація 
 - - - - - - 

- 
- 

31 грудня 2014 

року 
- 53208 53957 6175 1677 7 9 

- 
115033 

Нарахування за рік - 80232 75953 5885 871 7 - - 162948 

Резерв - - - - - - - - - 

Вибуття - 1490 2354 50 10 - - - 3904 

Відновлення зносу - 372 140 - - - - - 512 

Рекласифікація - - - - - - - - - 

31 грудня 2015 

року 
- 132322 127696 12010 2538 14 9 

- 
274589 

Нарахування за рік - 61651 57179 5676 727 8 - 2555 127796 

Резерв - - - -  - - - - 

Вибуття - 1568 7762 1948 9 - - 113 11400 

Відновлення  зносу  -600 - - - - - - -600 

Рекласифікація - - - - - - - -2442 -2442 

31 грудня 2016 

року 
- 191805 177113 15738 3256 22 9 

- 
387943 

Залишкова вартість - - - - - - - - - 

31 грудня 2015 

року 
171 428321 226789 25231 2293 24 0 

275120 
957949 

31 грудня 2016 

року 
171 407954 185924 21298 3616 16 0 

398890 
1017869 

 

 

В 2016 році  підприємство реалізувало основні засоби справедливою вартістю 467 тис.  В т.ч. 

бульдозер 22 тис. грн.,об'єкти садоводчого товариства «Коксохімік-5» (7 одиниць) 445 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2016  року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 

складають  121100  тис. грн., станом на 31.12.2015 р.- 62007  тис. грн. відповідно. 

Нематеріальні активи. 

 

За історичною вартістю Нематеріальні активи 

31 грудня 2014  року 5503 

Надходження 5031 

Переміщення з незавершеного будівництва - 

Вибуття 2574 

31 грудня 2015 року 7960 

Надходження 2121 

Переміщення з незавершеного будівництва - 

Вибуття 1033 

31 грудня 2016 року 9048 



Накопичена амортизація - 

31 грудня 2014  року 3088 

Нарахування за рік 1018 

Вибуття 1 

31 грудня 2015  року 4105 

Нарахування за рік 1438 

Вибуття 12 

31 грудня 2016  року 5531 

Чиста балансова вартість - 

31 грудня 2015  року 3855 

31 грудня 2016  року 3517 

 

Запаси. 

№ 

п/н 

Найменування статті 2015 рік 2016 рік Відхилення 

1. Сировина 137681 116807 -20874 

2. Допоміжні матеріали 13737 14052 +315 

3. Паливо 1973 2477 +504 

4. Запасні частини 9945 11683 +1738 

5. Тара 1048 474 -574 

6. МШП 2730 3109 +379 

7. Незавершене виробництво та 

напівфабрикати 

30355 43713 +13358 

8. Готова продукція 6314 4791 -1523 

9. Товари 59 19213 +19154 

 Всього: 203842 216319 +12477 

 

На 31 грудня 2015 року Компанiя визнала знецiнення товарно-матерiальних запасiв в сумi -1503  

тис.грн. (на 31 грудня  2015 року  -1692  тис.грн.). 

  

Власний капiтал. 

Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть  випущених акцiй 

становить 119325280 акцій,  номiнальною вартiстю 0,01 гривнi за акцiю. Балансова вартiсть 

статутного капiталу станом на 31 грудня 2016 року складає 1193 тис. грн.  

(на 31 грудня 2015 року 1193 тис. грн.). 

Структура власного капiталу товариства:  

Статутний капiтал станом на 31.12.2016 р. складає  1193 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. 1193  

тис. грн., вiдхилення 0 тис. грн.).;  

Капiтал у дооцiнках: станом на 31.12.2016 р. складає 346008 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. 

405729  тис. грн., зменшення  на 59721 тис. грн.); 

Резервний капiтал станом на 31.12.2016 р. складає 12366 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. 12366  

тис. грн., вiдхилення 0 тис. грн.);  

Нерозподiлений прибуток станом 31.12.2016 р. складає  1320994 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. 

913058  тис. грн., збільшення  на  407936 тис. грн.);  

Всього власний капiтал: станом на 31.12.2016 р. складає 1680558 тис. грн. (станом на 31.12.2015 р. 

1332346 тис. грн., збільшення на 348212 тис. грн.).  

Дiюча редакцiя Статуту Товариства затверджена Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

«ЗАПОРІЖКОКС» (Протокол вiд 26.04.2016 р.) та зареєстрована 06.05.2016 року. У 2016 роцi 

рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Загальними зборами акцiонерiв Компанії не  

приймалося. 

 

Поточні забезпечення 



 

Найменування статті На 31.12.2015 р. На 31.12.2016 р. Відхилення 

Всього: 9627 16341 +6714 

У тому числі:    

1. Забезпечення виплат відпускних 

працівникам 
5675 6620 +945 

2. Резерв по нарахуванням на 

виплати відпускних 
1157 1364 +207 

3. Резерв на виплату бонусів 2699 8273 +5574 

4.  Резерв нарахувань на виплату  

бонусів 
96 84 -12 

 

Фактичні та потенціальні зобов’язання 

 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення 

 

Найменування статей На 31.12.2015 р. На 31.12.2016 р. Відхилення 

Всього: 150262 178209 +27947 

У тому числі:    

1. Резерв на пенсійне 

забезпечення по списку 1,2 

142803 169856 +27053 

2. Резерв допомоги при виході на 

пенсію 

7459 8353 +894 

 

У звiтi про фiнансовi результати визнанi такi суми. 

 

За результатами діяльності за 2016  рік отриманий прибуток від звичайної діяльності до 

оподаткування у сумі 364317  тис. грн. супротив прибутку 2015 року в сумi 250562  тис. грн. 

Вплив надали наступні фактори: 

№ 

п/н 
Найменування статей 

Результат  

(+ прибуток),  

( - збиток) 
Відхилення 

2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 

1. Валовий прибуток від реалізації продукції, 

товарів і послуг    

603621 603374 -247 

 в тому числі:    

1.1 Реалізація продукції і товарів                                                               601932 602638 +706 

1.2 Реалізація робіт та послуг                                                                        1689 736 -953 

2. 
Інші операційні доходи та витрати 

-262777 -137194 +125583 

2.1 Інша реалізація 9488 1523 -7965 

2.2 Курсові різниці -191265 -27294 +163971 

2.3 Штрафи, пені, неустойки -596 719 +1315 

2.4 Списання простроченої дебіторської і 

кредиторської заборгованості 

48 135 +87 

2.5 Резерв сумнівних боргів 616 1 -615 

2.6 Адміністративні витрати -45734 -61604 -15870 

2.7 Витрати на збут -31745 -27121 +4624 

2.8 Витрати на соціальну сферу -5103 -8170 -3067 

2.9 Витрати на розвиток виробництва -264 -335 -71 

2.10 Відшкодування раніше списаних активів - - - 



№ 

п/н 
Найменування статей 

Результат  

(+ прибуток),  

( - збиток) 
Відхилення 

2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 

2.11 Повернення державного мита 32 53 +21 

2.12 Оренда 307 382 +75 

2.13 Інші доходи та витрати від операційної 

діяльності 

-19365 -9304 +10061 

2.14 Благодійна допомога (грошові кошти та 

оборотні активи) 

-540 -1018 -478 

2.15 Надлишки та нестачі виявлені при 

інвентаризації 

21344 -1141 -22485 

 Фінансовий результат від операційної 

діяльності (1+2) 

340844 466180 +125336 

3. 
Інші фінансові доходи та витрати 

-20992 -22754 -1762 

3.1 Дисконтування довгострокової кредиторської 

заборгованості 

-135 - +135 

3.2 Отримані % банка за використання залишків на 

рахунках 

- - - 

3.3 Витрати по відсотках на пенсійні соціальні 

зобов’язання   

-20857 -22754 -1897 

4. Інші доходи та витрати -4664 587 +5251 

4.1 Списання необоротних активів -2825 584 +3409 

4.2 Дохід від безоплатно отриманих активів - - - 

4.3 Неопераційна курсова різниця -1878 -14 +1864 

4.4 Нестача основних засобів  (витрати  від  

інвестиційної діяльності) 

- - - 

4.5 Страхове відшкодування 39 17 -22 

4.6 Від продажу цінних паперів -1 0 +1 

4.7 Витрати від інвестиційної діяльності 2 0 -2 

 Результат від звичайної діяльності до 

оподаткування 

315188 444013 +128825 

5. Податок на прибуток -64026 -79696 -15670 

6 Надзвичайні доходи та витрати - -  

7 Чистий прибуток  "+", збиток "-" 250562 364317 +113755 

 

 

Чистий прибуток  у 2016 році відносно 2015 року збільшився на 113755  тис.грн.  

 

                              2016 рік        2015 рік 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй                                   119325280               119325280 

Чистий прибуток на одну просту акцiю                                    3,05314                    2,09982 

 

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів Компанії за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про 

рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. 

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та 

фінансової) діяльності.  



Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого 

скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні 

імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, 

сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати. 

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі 

активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не 

розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.  

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті 

емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за 

борговими цінними паперами, отримання та погашення позик. 

В статті «Інші  надходження» відображені кошти від розрахунків з державними цільовими 

фондами, розрахунки по претензіях, від реалізації іноземної валюти та інші операційні доходи. 

В статті «Інші витрачання» відображені кошти від розрахунків по страхуванню, розрахунків  

з іншими дебіторами та кредиторами, витрати від курсових різниць, витрати за банківське 

обслуговування. 

Інші надходження (ряд. 3095) 2015 рік 2016 рік Відхилення 

1 2 3 4 

Розрахунки по претензіях 43831 3634 -40197 

Розрахунки з іншими дебіторами - 577 +577 

Дохід від реалізації іноземної валюти 3117 681 -2436 

Інші операційні доходи 5688 1677 -4011 

Розрахунки з державними цільовими 

фондами 

1949 2326 +377 

Інші 139 49 -90 

Всього: 54724 8944 -45780 

 

Інші витрачання (ряд. 3190) 2015 рік 2016 рік Відхилення 

1 2 3 4 

Витрати на відрядження 829 654 -175 

Розрахунки зі страхування 4142 2928 -1214 

Розрахунки по претензіях 43641 3021 -40620 

Розрахунки з іншими дебіторами 161593 231132 +69539 

Розрахунки з іншими кредиторами 5781 7652 +1871 

Інші  19833 3852 -15981 

Всього: 235819 249239 +13420 

 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить  206480 тис. 

грн. (надходження). Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період 

становить 187975 тис. грн. (надходження). Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності 

за звітний період становить -651 тис. грн. (витрати). Результатом чистого руху коштiв вiд 

дiяльностi Компанії за звiтний період є надходження  грошових коштів в сумi 17854тис. грн. 

 

8. Операцiї з пов'язаними сторонами  
 

Для цiлей даної фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона 

контролює iншу, знаходиться пiд спiльним контролем з нею або може мати значний вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, 



що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих 

вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

Нижче описано характер вiдносин мiж тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя 

здiйснювала значнi операцiї або має значнi залишки станом на 31 грудня 2016 року. 

Найменування операцій 2016 р. 

 ПАТ «Запоріжсталь» 

Реалізація 4466987 

Придбання сировини та матеріалів  334089 

 

Торгова дебіторська заборгованість  2218157 

Торгова кредиторська заборгованість  44092 

 

Найменування операцій 2016 р. 

 ПАТ МК «Азовсталь» 

Реалізація 1501 

Придбання сировини та матеріалів  1376276 

Торгова дебіторська заборгованість  1501 

Торгова кредиторська заборгованість  579055 

Найменування операцій 2016 р. 

 ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» 

Реалізація 33951 

Придбання сировини та матеріалів  110087 

Торгова дебіторська заборгованість  29968 

Торгова кредиторська заборгованість  328002 

 

Найменування операцій 2016  р. 

 ТОВ «ЗАРС» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  72 

Торгова дебіторська заборгованість  32500 

Торгова кредиторська заборгованість  1494 

Найменування операцій 2016 р. 

 ТОВ НПО «Інкор» 

Реалізація 47794 

Придбання сировини та матеріалів  - 

Торгова дебіторська заборгованість  27267 

Торгова кредиторська заборгованість  275 

 

Найменування операцій 2016 р. 

 ПАТ «Краснодонвугілля» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  292126 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  25955 

 

Найменування операцій 2016 р. 

 ТОВ «Метінвест-СМЦ» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  21870 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  39038 



 

Найменування операцій 2016 р. 

 ПАТ ММК Ілліча 

Реалізація 1038 

Придбання сировини та матеріалів  670 

Торгова дебіторська заборгованість  1038 

Торгова кредиторська заборгованість  743 

 

Найменування операцій 2016 р. 

 ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Реалізація 11 

Придбання сировини та матеріалів  6634 

Торгова дебіторська заборгованість  1 

Торгова кредиторська заборгованість  6634 

 

Найменування операцій 2016 р. 

 ТОВ «Метінвест Шипінг» 

Реалізація - 

Придбання сировини та матеріалів  247734 

Торгова дебіторська заборгованість  - 

Торгова кредиторська заборгованість  137401 

 

9. Умовні зобов’язання, умовні активи та інші ризики 

Станом на теперішній час Компанія бере участь в розгляді декількох судових справ, які виникли 

при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі щодо оподаткування. 

Керівництво вважає, що ці справи на даний момент не зможуть суттєво вплинути на господарську 

діяльність або на фінансовий стан Компанії. 

З 01.04.2011р. до 01.01.2017р. в законодавство щодо оподаткування - «Податковий кодекс 

України» вносилося багато змін. На сьогодні в ПКУ допущені неоднозначні тлумачення окремих 

статей Закону та коментарі до них які регулюються листами Державної фіскальної служби, тому в 

майбутньому не виключається, що контролюючі органи можуть не погодитись з об’ємом 

визначених податків в фінансовій звітності Компанії. Таким чином, в майбутньому можуть бути 

додатково нараховані податки, штрафи, пені, яких на теперішній час об’єктивно оцінити не 

можливо. 

10. Події після звітної дати 

Подія після дати балансу – це подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження 

керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення. 

 

Перелік можливих подій після дати балансу  Наявність 

Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства ні 

Придбання цілісного майнового комплексу ні 

Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної 

діяльності підприємства 

ні 

Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів ні 

Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій ні 

Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, 

інше вибуття або експропріація значних активів урядом 
ні 

Знищення (втрата) активів внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха, або іншої 

надзвичайної події 
ні 

Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними 

акціями після дати балансу  
ні 

Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах ні 



іноземних валют 

Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства ні 

Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, 

унаслідок надання значних гарантій  
ні 

Початок судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулись 

після дати балансу 
ні 

Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу ні 

Оголошення банкрутом дебітора, заборгованість якого раніше була визнана 

сумнівною 
ні 

Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої 

вартості, визначеної на дату балансу 
ні 

Продаж запасів, який свідчить необґрунтованість оцінки чистої вартості їх 

реалізації на дату балансу  
ні 

Виправлення помилок, або порушень законодавства, що призвели до 

перекручування даних фінансової звітності 
ні 

 

Інші події після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності, які б вимагали 

коригування даних фінансової звітності чи розкриття інформації поточного року - відсутні. 

 

 


