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Титульний аркуш 

_______________________ 

    (дата реєстрації емітентом 

      електронного документа) 

№ ____________________ 

      (вихідний реєстраційний 

номер електронного документа) 

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) 

Генеральний директор 

(посада) 
_______________ 

(підпис) 

Шевченко Тарас Григорович 

(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00191129 

4. Місцезнаходження 87504, Донецька область, м. Марiуполь, вул. 

Левченка, буд. 1 

5. Міжміський код, телефон та факс +380629564009 +380629564952 

6. Адреса електронної пошти nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com 

7. Найменування, ідентифікаційний 

код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру 

осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 

здійснення оприлюднення). 

Державна установа «Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України» 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний 

код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку безпосередньо). 

Державна установа «Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України» 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
Проміжну інформацію розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info  

(URL-адреса сторінки) 
 _________ 

(дата) 
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Зміст 

Позначено (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента. Х 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. Х 

3. Інформація про посадових осіб емітента. Х 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;  
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.  
5. Відомості про цінні папери емітента: Х 

1) інформація про випуски акцій емітента; Х 

2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента.  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. Х 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
8. Інформація про вчинення значних правочинів.  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, 

заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість. 

Х 

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій 

та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

іншій особі. 

 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  
13. Інформація про заміну управителя.  
14. Інформація про керуючого іпотекою.  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом. 
 

17. Інформація про іпотечне покриття:  
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 

періоду; 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. 
 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів. 
 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо). 
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20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва). 

 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 
 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 
 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою). 
 

24. Проміжний звіт керівництва. Х 

25. Твердження щодо проміжної інформації.  
26. Примітки. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (надалі – «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» або «Товариство», або 

«Емітент») є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 

КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі 

майна, прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». 

Вiдкрите акцiонерне товариство «Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча» 

засноване в процесi приватизацiї державного майна вiдповiдно до Установчого договору 

мiж Фондом державного майна України та Органiзацiєю орендарiв Марiупольського 

металургiйного комбiнату iм. Iллiча вiд 19.12.1996 р. № АТ-92. 

Засновниками Товариства є Фонд державного майна України та Організація орендарів 

Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, при цьому зазначені юридичні 

особи станом на 31.12.2021 року акціями Товариства не володіють. 

Станом на 31 грудня 2021 року власником акцій ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у кількості 

12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч 

сімсот п’ятдесят) штук є 1 (один) акціонер Metinvest Management B.V. (Метiнвест 

Менеджмент Б.В.) (реєстраційний номер 67253598; місцезнаходження Gustav Mahlerplein 

74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands), який володіє акціями загальною номінальною   

вартістю 3 092 815 187,50 грн. (три мільярди дев’яносто два мільйони вісімсот 

п’ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок), що становить 100% від 

статутного капіталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». 

Протягом звiтного кварталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не приймало участi у створеннi 

юридичних осiб. 

Відповідно до абз. 3 п. 3 гл. 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, затвердженого Рішенням № 2826 НКЦПФР від 03.12.2013 року, у 

проміжній інформації за четвертий квартал не розкривається наступна інформація: 

 - п. 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента та відповідно 

підпункти:  

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;  

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції. 

 - п. 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

 - п. 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 

 - п. 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

Х 
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(аудиторською фірмою). 

 - п. 25. Твердження щодо проміжної інформації. 

У складi проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за 4-й квартал 2021 року  

не заповнюється наступна інформація: 

- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 2) інформація про облігації 

емітента: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» випуск облiгацiй не здiйснювало.  

- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 3) інформація про інші цінні папери, 

випущені емітентом: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснило випуск лише простих iменних 

акцiй, iншi цiннi папери не випускались.  

- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 4) інформація про похідні цінні 

папери емітента: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здiйснювало випуск похідних цінних 

паперів. 

- п. 7. Інформація щодо корпоративного секретаря: у ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» вiдсутня 

посада корпоративного секретаря. 

 - п. 8. Інформація про вчинення значних правочинів: протягом звітного кварталу органи 

управління Товариства  не приймали рiшень щодо вчинення значних правочинiв. 

- п. 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій 

та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано 

іншій особі: відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА». 

 - п. 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» не здійснювало випуск боргових цінних паперів. 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало публічну пропозицію іпотечних облігацій, 

не здійснювало публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, не здійснювало публічну 

пропозицію сертифікатів ФОН, тому у складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація: 

- п. 12. Інформація про конвертацію цінних паперів;  

- п. 13. Iнформацiя про замiну управителя;  

- п. 14. Інформація про керуючого іпотекою; 

- п. 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; 

- п. 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом; 

 - п. 17. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 

періоду; 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 

- п. 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів. 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому у складi проміжної інформації ПРАТ 

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація: 

 - п. 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
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забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо). 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) 

житлового будівництва, тому у складi проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 

не заповнюється наступна інформація: 

- п. 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва). 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

2. Дата проведення державної реєстрації: 30.12.1996 

3. Територія (область): Донецька 

4. Статутний капітал (грн): 3092815187.50 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі: 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії: 0 

7. Середня кількість працівників (осіб): 14061 

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

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

24.51 Лиття чавуну 

24.52 Лиття сталi 

9. Органи управління підприємства: 

Згідно з діючою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» органами Товариства є: 

Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; 

Генеральний директор Товариства – виконавчий орган Товариства; Ревізійна комісія Товариства 

(у разі обрання Загальними зборами акціонерів). 

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом 

Товариства. 

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів 

акціонерів шляхом внесення змін до Статуту. 

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі 

прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та 
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ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість 

фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість 

фізичних осіб. 

Найменування Місцезнаходження 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Фонд державного майна 

України 

Україна, 01133, місто Київ, вулиця 

Генерала Алмазова, будинок 18/9 
00032945 

Організація орендарів 

Маріупольського 

металургійного комбінату ім. 

Ілліча 

Україна, 87504, Донецька обл., місто 

Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1 
24642231 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті: 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

2) МФО банку: 334851 

3) поточний рахунок за стандартом IBAN: UA883348510000000002600321870 

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

в іноземній валюті: 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

5) МФО банку: 334851 

6) поточний рахунок за стандартом IBAN: UA883348510000000002600321870 
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної 

влади, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 
Централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

б/н та серії 08.07.2016  Донецька обласна 

державна 

адміністрація  

Не обмежено  

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Виробництво теплової 

енергії на 

теплоелектроцентралях, 

ТЕС, АЕС, 

когенераційних 

установках та 

установках з 

використанням 

нетрадиційних або 

поновлювальних джерел 

енергії 

б/н та серії 15.06.2012 Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Не обмежено  

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Транспортування 

теплової енергії 

магістральними та 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими мережами 

б/н та серії 28.07.2011 Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Не обмежено 

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Постачання теплової 

енергії 

б/н та серії 28.07.2011 Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Не обмежено 

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Виробництво теплової 

енергiї (крiм діяльності з 

виробництва теплової 

енергiї на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях 

i когенерацiйних 

установках та 

установках з 

використанням 

нетрадиційних або 

б/н та серії 28.07.2011 Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг 

Не обмежено 
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поновлюваних джерел 

енергiї) 

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів 

автомобільним, 

залізничним, морським 

та річковим 

транспортом, 

міжнародних перевезень 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 

транспортом 

б/н та серії 04.08.2016 Державна служба 

України з безпеки 

на транспорті 

Не обмежено 

Опис Дозволений вид робіт: внутрішні перевезення небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів вантажними автомобілями; внутрішні перевезення 

пасажирів автобусами. Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз 

Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається. 

На право зберігання 

пального 

05820414201900025 30.08.2019 Державна 

податкова служба 

України Головне 

управління ДПС у 

Донецькій області 

30.08.2024 

Опис Після закінчення  терміну дії виданої ліцензії Емітентом планується 

подовження терміну її дії.   

На право оптової 

торгівлі пальним, за 

наявності місць оптової 

торгівлі 

990514201900342 27.08.2019 Державна фіскальна 

служба України 

27.08.2024 

Опис Після закінчення  терміну дії виданої ліцензії Емітентом планується 

подовження терміну її дії.   

Придбання; зберігання; 

використання; 

знищення; реалізація 

(відпуск) прекурсорів 

(списку 2 таблиці IV) 

Переліку наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

Електронна 

ліцензія 

30.12.2020 Державна служба 

України з 

лікарських засобів 

та контролю за 

наркотиками 

30.12.2025 

Опис Емітент планує подавати заяву на продовження терміну дії ліцензії у 1-му 

кварталі 2025 року. 

Провадження 

господарської діяльності 

з виробництва 

лікарських засобів 

б/н та серії 04.11.2021 Державна служба 

України з 

лікарських засобів 

та контролю за 

наркотиками 

Не обмежено 

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 

Надання послуг і 

виконання робіт 

протипожежного 

призначення 

АГ № 595784 10.02.2012 Державна інспекція 

техногенної безпеки 

України 

Не обмежено 

Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається. 
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На право провадження 

діяльності з 

використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання 

№ ОВ 050549 04.07.2007 Державна інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

14.08.2023 

Опис 04.04.2018  - дата переоформлення ліцензії. Емітент планує подавати заяву на 

продовження терміну дії ліцензії у 2-му кварталі 2023 року. 

Освітня діяльність у 

сфері професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Наказ МОН 

№ 160-л  

26.02.2018 Міністерство 

освіти і науки 

України 

Не обмежено 

 Опис Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження 

терміну дії виданої ліцензії не надається.  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

Посада* Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Рік 

народження 

Освіта Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний 

директор 

Шевченко Тарас 

Григорович  

1954  Вища: 

Днiпропетровський 

металургiйний 

iнститут, 

спецiальнiсть - 

«Обробка металiв 

тиском», рiк 

закiнчення – 1983  

44.65 ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ» 

(ідентифікаційний код 

05441447) - Генеральний 

директор. 

Опис Шевченко Тарас Григорович призначений з «11» вересня 2017 року Генеральним директором ПРАТ 

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Строк дії повноважень – з 11.09.2017 р. по 04.04.2022 р. (включно). Підстава 

для повноважень:  Протокол № 284 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 08.09.2017 р.,  

Протокол № 319 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 02.04.2018 р., Протокол № 370 

Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 29.03.2019 р., Протокол № 412 Наглядової ради 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 27.03.2020 р., Протокол № 446 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» від 26.03.2021 р.,  Наказ № 713 від 11.09.2017 р.  

Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Головний 

бухгалтер 

Шиян Iрина 

Василiвна 

 1968 Вища: Ростовський-

на-Дону iнститут 

народного 

господарства 

(спецiальнiсть 

«Планування 

промисловостi», рік 

закінчення -1993) 

35.4 ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

(ідентифікаційний код 

00191129) - Заступник 

головного бухгалтера Головної 

бухгалтерiї.  

 

Опис Призначення Шиян Iрини Василiвни на посаду Головного бухгалтера виконано на пiдставi Наказу 

№39-К ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 21.02.2013 року. Термiн, на який призначено Посадову особу – 

безстроково. Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не 

відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акцiонера 

Metinvest 

Management 

B.V. ) 

Погожев 

Олександр 

Володимирович 

1966 Вища: Державна 

академiя управлiння 

iм. Орджонiкiдзе, 

спецiальнiсть – 

«Фiнансовий 

менеджмент», 

квалiфiкацiя 

спецiалiста - 

менеджер, рiк 

28 Див.Опис  
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закiнчення – 1995; 

University of 

Northumbria at 

Newcastle, MBA 

(Магiстр управлiння 

бiзнесом), рiк 

закiнчення – 2003. 

Опис Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest Management B.V.) – Погожева Олександра 

Володимировича обрано рішенням Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р. 

(Рішення № 1 Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р.); Посадову особу 

обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймає наступнi посади у юридичних особах:   

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721)  – Операційний директор. 

Член Наглядової ради у: 

- ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075); 

- ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085); 

- ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885); 

- ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224); 

- ПРАТ «IНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905); 

- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158); 

- ПРАТ «ПIВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023); 

- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код 37732376); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» (ідентифікаційний код 38673998); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 39641616); 

- ТОВ «ЮНІСТІЛ» (ідентифікаційний код 35601339). 

Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акцiонера 

Metinvest 

Management 

B.V.) 

Данкова Юлiя 

Сергiївна 

1978 Вища: Криворiзький 

технiчний 

унiверситет, 

спецiальнiсть – 

менеджмент 

зовнiшньоекономiчн

ої дiяльностi, 

квалiфiкацiя 

спецiалiста – 

менеджер-

економiст, рiк 

закiнчення – 2000 

21 Див.Опис 

Опис Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest Management B.V.) – Данкову Юлiю 

Сергiївну обрано рiшенням Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р. 

(Рішення № 1 Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р.); Посадову особу 

обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. 

Посадова особа обiймає наступнi посади у юридичних особах:   

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721)  – Фiнансовий директор.                     

Член Наглядової ради у:  

- ПАТ «ПIВДГЗК» (ідентифікаційний код 00191000);                         

- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158);              

- ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075);                         

- ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224);                         

- ПРАТ «IНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905);                               

- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977);                         

- ПРАТ «ПIВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023);                                  

- ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885);                             

- ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085);     

- ТОВ «АЙ СІ ЕЙЧ» (ідентифікаційний код 41216618); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код 37732376); 
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- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» (ідентифікаційний код 38673998); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 39641616); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829); 

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746); 

- ТОВ «ЮНІСТІЛ» (ідентифікаційний код 35601339).           

Член Ревізійної комісії у: 

-  АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ідентифікаційний код 00191307). 

Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Член 

Наглядової 

ради 

(представник 

акцiонера 

Metinvest 

Management 

B.V.) 

Романова 

Свiтлана 

Миколаївна  

1976  Вища: Київський 

унiверситет iм. 

Тараса Шевченка, 

Iнститут 

мiжнародних 

вiдносин, 

спецiальнiсть – 

Мiжнародне право, 

квалiфiкацiя 

спецiалiста – 

магiстр 

мiжнародного 

права, перекладач з 

англiйської мови, 

рiк закiнчення – 

1999 

23 Див.Опис 

Опис Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest Management B.V.) – Романову Свiтлану 

Миколаївну обрано рішенням Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р. 

(Рішення № 1 Єдиного акціонера  ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 30.04.2019 р.); Посадову особу 

обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.  

Посадова особа обiймає наступнi посади у юридичних особах:   

ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721) - Директор з правового 

забезпечення.    

Член Наглядової ради у:  

- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158); 

- ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075); 

- ПРАТ «ЗАПОРIЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224); 

- ПРАТ «IНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905); 

- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977); 

- ПРАТ «ПIВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023); 

- ПРАТ «ЗАПОРIЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885); 

- ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085); 

- ПРАТ «ШБМУ №1» (ідентифікаційний код 00180924); 

- АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ідентифікаційний код 00191307); 

- ТОВ «АЙ СІ ЕЙЧ» (ідентифікаційний код 41216618); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» (ідентифікаційний код 35484610); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код 37732376); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» (ідентифікаційний код 38673998); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 39641616); 

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829); 

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746); 

- ТОВ «ЮНІСТІЛ» (ідентифікаційний код 35601339).           

Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
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VII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Тип цінного 

папера 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.10.2010 855/1/10 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000092225 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 12371260750 3092815187.50 100 

Опис 13.06.2016 р. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку видала ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» Свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

на загальну суму 3092815187,50 грн. номiнальною вартiстю 25 копiйок у кiлькостi 12371260750 штук; Реєстрацiйний номер №855/1/10; дата 

реєстрацiї 08.10.2010 р. Таким чином Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №855/1/10 вiд 08.10.2010 р., видане Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» вважається таким, що втратило чиннiсть. 

Станом на 31 грудня 2021 року власником акцій ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у кількості 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста 

сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят) штук є 1 (один) акціонер Metinvest Management B.V. (Метiнвест 

Менеджмент Б.В.) (реєстраційний номер 67253598; місцезнаходження Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands),  який 

володіє акціями загальною номінальною   вартістю 3 092 815 187,50 грн. (три мільярди дев’яносто два мільйони вісімсот п’ятнадцять тисяч 

сто вісімдесят сім гривень 50 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на внутрішніх та зовнішніх ринках не здiйснювалась. 

Рiшенням Котирувальної комiсiї №1664 вiд 30.06.2016 р. акцiї простi iменнi ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» з 01 липня 2016 р. виключено  з 

Бiржового Списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" на пiдставi п.12.9 Правил Списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", у зв’язку з 

перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного акцiонерного товариства. 

Факти включення/виключення цiнних паперiв Емiтента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звiтного перiоду вiдсутнi. 

Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi ПРАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. 
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 

1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ» 

2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30556292 

4. Місцезнаходження: Україна, 87124, Донецька обл., Волноваський р-н, селище міського типу 

Мирне(пн), Каранський кар'єр 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є Єдиним учасником і власником частки у статутному 

капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ» (надалі – ТОВ «СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ») 

номінальною вартістю 17 500 000,00 грн. у розмірі 100,00% статутного капіталу ТОВ 

«СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ». ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як учасник ТОВ 

«СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ» має права, передбачені діючим законодавством та 

статутом ТОВ «СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ». 

 

1. Найменування:   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«АВЕСТА» 

2. Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24071298 

4. Місцезнаходження: Україна, 87250, Донецька обл., Старобешівський р-н, місто Кальміуське, 

площа Леніна, будинок 1 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є учасником і власником частки у статутному капіталі 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВЕСТА» (надалі 

– ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВЕСТА») номінальною вартістю 257 000,00 грн. у розмірі 

99,6124031 % статутного капіталу ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВЕСТА». ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» як учасник ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВЕСТА» має права, передбачені діючим 

законодавством та статутом ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АВЕСТА». 
 

1. Найменування:  ВОЛОДАРСЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 

2. Організаційно-правова форма: ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00687971 

4. Місцезнаходження: Україна, 87000, Донецька обл., Нікольський р-н, селище міського типу 

Володарське(п), вулиця Пушкіна, будинок 142 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є учасником і власником частки у статутному капіталі 

ВОЛОДАРСЬКОГО МІЖГОСПОДАРСЬКОГО КОМБІКОРМОВОГО ЗАВОДА (надалі – ВМКЗ) 

номінальною вартістю 1 651 807,62 грн. у розмірі 78,4 % статутного капіталу ВМКЗ.  

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як учасник ВМКЗ має права, передбачені діючим законодавством та 

статутом ВМКЗ. ВМКЗ перебуває в стані припинення з 02.02.2021 р. 

 

1. Найменування:   ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ» 

2. Організаційно-правова форма: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32862869 
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4. Місцезнаходження: Україна, 97570, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, село 

Чистеньке, вулиця Севастопольське шосе, будинок 2А 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є акціонером ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ» (надалі - ЗАТ «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ») та володіє 

акціями  у кількості 764  штук загальною номінальною вартістю 764 000,00 грн., що становить 

33,9555556 % від статутного капіталу ЗАТ «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ».  

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як акціонер - власник простих акцій ЗАТ «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ» має 

права, передбачені діючим законодавством та статутом ЗАТ «НОВОАНДРІЇВСЬКЕ». 

 

1. Найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕОДОСІЙСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» 

2. Організаційно-правова форма: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00957778 

4. Місцезнаходження: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця 21 Січня, будинок 

37, офіс 337 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі - ПРАТ 

«ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО») та володіє акціями  у кількості 

111 603 штук загальною номінальною вартістю 27 900,75 грн., що становить 7,1330417 % від 

статутного капіталу ПРАТ «ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».  

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як акціонер - власник простих акцій ПРАТ «ФЕОДОСІЙСЬКЕ 

ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» має права, передбачені діючим законодавством та 

статутом ПРАТ «ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО». 

 

1. Найменування:  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО-АЗОВ» 

2. Організаційно-правова форма: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04634150 

4. Місцезнаходження: Україна, 87442, Донецька обл., Мангушський р-н, село Портівське, вулиця 

Леніна, будинок 1 

5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є акціонером ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «АГРО-АЗОВ» (надалі - ВАТ «АГРО-АЗОВ») та володіє акціями  у кількості 

1 449 056  штук загальною номінальною вартістю 362 264,00 грн., що становить 5,4367871 % від 

статутного капіталу ВАТ «АГРО-АЗОВ». ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як акціонер - власник 

простих акцій ВАТ «АГРО-АЗОВ» має права, передбачені діючим законодавством та статутом 

ВАТ «АГРО-АЗОВ».  
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Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/

п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв 

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, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

правочинів, щодо 

вчинення яких є 

заінтересованість, в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність 

з оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку 

URL-адреса сторінки власного веб-сайту 

товариства, на якій розміщена особлива інформація 

про прийняття рішення щодо вчинення правочинів 

із заінтересованістю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 13.12.2021 Наглядова рада 

ПРАТ «ММК 

ІМ. ІЛЛІЧА»  

3500000.00 90898248.00   3.85 постачання 

Товариству руди 

залізної 

агломераційної, 

руди залізної 

доменної у сумі  

3 500 000,00 тис. 

грн. 

- 15.12.2021  https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info 

Опис Емітент додатково повідомляє, що Наглядовою радою ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у звітному кварталі  було прийнято рішення  (Протокол засідання Наглядової 

ради Товариства № 473 вiд 13.12.2021р.) щодо надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів, які мають ознаки правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю), а саме укладання протягом 2021 року специфікацій, додаткових угода та ін. до Договору № 

1124/1565 від 01 грудня 2020 року, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – «Правочини»). 

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочинів, становить 3 500 000,00 тисяч гривень (три мільярди п’ятсот мільйонів гривень 

00 копійок). Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2020 року) становить 90 898 248,00 тисяч гривень 

(дев’яносто мільярдів вісімсот дев’яносто вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч гривень 00 копійок). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи 

суми коштів, що є предметом Правочинів, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 3,85 %.  

На засіданні Наглядової ради Товариства «13» грудня 2021 року, на якому прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Правочинів, були 

присутні 3 (три) члени Наглядової ради. Таким чином загальна кількість голосів становить 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «за» прийняття 

рішення - 3 (три); проголосували «проти» - 0 (нуль) голосів. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства, оскільки вона правоможна приймати такі 

рішення відповідно до статуту Товариства. Істотні умови Правочинів:  
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- предмет Правочинів: постачання Товариству руди залізної агломераційної, руди залізної доменної у сумі 3 500 000 000,00 грн. (три мільярди п’ятсот мільйонів 

гривень 00 копійок);  

- інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством Правочинів, відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про 

акціонерні товариства»: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (місцезнаходження: Україна, 50029, 

Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Симбірцева, будинок 1А, ідентифікаційний код 00191307), що є афілійованою особою компанії Metinvest 

Management B.V. (місцезнаходження: Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands, ідентифікаційний код нерезидента 67253598), яка, в свою 

чергу, є для Товариства акціонером, який володіє принаймні 25 відсотків голосуючих акцій Товариства (100,00 % статутного капіталу); 

- ознака заінтересованості, що передбачена частиною третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» є стороною таких Правочинів; 

- інші істотні умови Правочинів: ціна за одну тонну продукції встановлюється в національній валюті України (гривня) за офіційним курсом гривні до долара 

США, установленим НБУ на момент відвантаження партії продукції (на дату штемпеля станції відправлення на залізничній накладній); продукція поставляється 

на умовах FCA станція примикання Продавця (ст. Рокувата, ст. Вечірній Кут, ст. Шмакове) відповідно до базисних умов поставки ІНКОТЕРМС 2020; оплата за 

поставлену продукцію провадиться Товариством з відстрочкою 15 календарних днів з моменту відвантаження партії продукції (з дати штемпеля станції 

відправлення на залізничній накладній). 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» повідомляє, що у звітному кварталі Товариство не вчиняло зазначені вище Правочини, щодо яких було надано попередній дозвіл 

Наглядової ради Товариства відповідно до  Протоколу засідання Наглядової ради Товариства № 473 вiд 13.12.2021р. 
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Проміжний звіт керівництва 

За звітний період 2021 року підприємство показало гідні результати. Покращення виробничих 

показників вплинуло на зростання виробництва металопродукції, в порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року зріст склав 12,6 %. Значний вплив на фінансові показники ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» за підсумками роботи за 12 місяців 2021 року мала волатильність цін на 

металопродукцію, залізорудну сировину, ключові паливно-енергетичні ресурси (природний газ, 

електроенергія, дизельне паливо). Зріст цін на металопродукцію та стійкий попит протягом 2021 

року дозволив підприємству отримати прибуток у звітному періоді, виручка від реалізації готової 

продукції збільшилася на 90 % проти аналогічного періоду. 

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з 

управління ризиками. Політика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» з управління ризиками направлена на 

виявлення та аналіз ризиків, яким піддається ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», встановлення 

допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та 

дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами регулярно 

переглядається з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності Товариства. На ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» мають вплив наступні фінансові ризики: кредитний ризик, ризик управління капіталом, 

ризик ліквідності, ринковий ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати 

вчасно свої зобов'язання перед ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в результаті чого ПРАТ «ММК ІМ. 

ІЛЛІЧА» понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та 

їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками 

для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованості.  

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, 

встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх 

клієнтів. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними 

третіми особами. Кредитний ризик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» контролюється та аналізується в 

кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику 

виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від 

зменшення корисності по кожній категорії. 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.  

В галузі управління капіталом керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» ставить перед собою мету 

можливості ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигід іншим 

зацікавленим сторонам, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження 

витрат на його залучення.  

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» погасити фінансові 

зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в цілому, 

полягає в забезпеченні ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» постійною наявністю ліквідних коштів, 

достатніх для своєчасного виконання своїх зобов’язань, при цьому уникаючи непередбачених 

втрат і не піддаючи репутацію ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»  ризику.  

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових 

коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайного продажу, наявність 

фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленими термінами, а також 

можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. Керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 

аналізує строки погашення активів та зобов’язань і планує ліквідність залежно від очікуваних 

строків погашення різних фінансових інструментів.  

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»: ризик 

зміни цін, валютний ризик, ризик зміни процентної ставки. 

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або 

майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари.  В цілях управління ризиком зміни ринкових 

цін ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що 

реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, 
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керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових 

цін. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не схильне до цінового ризику у відношенні фінансових 

інвестицій. 

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати  

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. 

Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або 

зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства. 

Валютний ризик управляється ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», розроблена політика управління 

валютним ризиком, якою встановлюється ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і 

максимальний розмір ризику. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не укладало угод, спрямованих на 

хеджування цих валютних ризиків. 

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити і позики шляхом зміни їх 

справедливої вартості (заборгованість за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових потоків 

(заборгованість за змінною ставкою). При отриманні нових кредитів та позик керівництво ПРАТ 

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» користується своїми судженнями, щоб прийняти рішення щодо того яка 

процентна ставка – фіксована чи змінна – буде більш вигідною для Товариства протягом строку 

погашення заборгованості. 

 

 

 


