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Вступ

      Придбання цінних паперів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.
      Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про
акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року.
      Товариство з дати його  державної реєстрації є правонаступником прав  і зобов’язань  Орендного  підприємства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», відкритого  акціонерного
товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».
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Розділ I. Резюме річної інформації

     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну
інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента,
рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про  емітента та основних показників  його  фінансово-господарської діяльності, тому містить  не всю інформацію, потрібну інвестору для
прийняття  поінформованого  інвестиційного  рішення.  Перш  ніж  приймати  інвестиційне  рішення  щодо  придбання  чи  продажу  цінних паперів  емітента,  рекомендується  детальніше  прочитати  і
проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2. Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА».
      Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок економічно ефективного виробництва, реалізації металопродукції, інших видів продукції та послуг для задоволення суспільних
потреб, реалізації економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів  акціонерів  та працівників  Товариства. Напрямки і форми діяльності Товариства визначаються чинним законодавством
України та Статутом Товариства.
      Основний напрямок діяльності ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - виробництво високоякісного стального листа широкого сортаменту.
      До складу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» входять наступні основні виробничі підрозділи:
      Аглофабрика - найкрупніша в  Україні та Європі, у складі 12 агломашин, повнiстю  забезпечує сировиною  свій доменний цех i  частково  металургійний комбінат "Азовсталь". Виробництво
агломерату здійснюється на високому технологічному рiвнi. Процеси виробництва агломерату механізовані та автоматизовані.
      Доменний цех має у своєму складі п’ять  доменних печей, чотири розливні машини та вiддiлення десульфурацiї чавуну у ковшах. Вироблений чавун спрямовується у сталеплавильні цехи
комбінату i частково зливається на розливних машинах для продажу у вигляді чушок.
      Мартенівський цех - в роботі має чотири печі: одна піч 650 т і три печі по 900 т.
      Киснево-конвертерний цех (ККЦ) -  три  конвертори  по  160 т  кожний.  Цех спецiалiзується  на  виплавцi  як  вуглецевих,  так  i  низьколегованих сталей.  Сталь  вiдповiдального  призначення
розливається  на  машинах  неперервної  розливки  сталi.  У  технологiї  широко  використовуються  засоби  для  позапiчної  обробки  чавуну  та  сталi.  Технологічний  процес  проведення  плавки
здiйснюється на базi експрес-контрольного та iнформацiйного забезпечення з використанням сучасної технiки.
      Слябiнг-1150 (з 2009 року у складі цеху гарячої прокатки ЛПЦ-1700) має у своєму складі 52 нагрівальних колодязів  з центральним опаленням, обжимну універсальну прокатну клiть  1200,
прес-ножицi. Цех спецiалiзується на виробництвi як переробної, так i товарної катаної заготівлі 130...230 х 1000...1550 мм, довжиною 4,0...8,5 м з маловуглецевих i низьколегованих сталей.
      Цех гарячої прокатки ЛПЦ-1700 має у своєму складi три чотирьохзонні методичні печі, шiсть клiтей (у т.ч. чотири універсальні) у чорновiй та шість  клiтей у чистовiй групi, три моталки, два
агрегати поперечного  різання полоси на листи, один агрегат поздовжнього  різання. Цех виробляє з маловуглецевої i  низьколегованої сталi гарячекатанi полоси товщиною 1,5...8 мм, шириною
1000...1520 мм, у рулонах та листах довжиною 2000...2500 мм.
      Цех холодної прокатки (ЦХП) - має у своєму складi два неперервних травильних агрегати, неперервний чотирьохклiтовинний та дресирувальний стани, термiчне вiддiлення для проведення
відпалу, два агрегати неперервного гарячого оцинковування штаби, два агрегати поперечного різання штаби на листи, агрегат поздовжнього різання штаби на вузьку смугу, агрегат комбiнованої
порiзки гарячекатаної травленої штаби.
      Цех гарячої прокатки ЛПЦ-3000 має чотири семизоннi методичнi печi, двоклiтовинний прокатний стан, ролико-правильні машини №1,№2. Автоматичні системи з високою точністю керують
процесом нагріву заготівлі, температурним i  швидкісним режимом прокатки. Цех має необхiдне устаткування щодо  виробництва двухверстової корозiйностiйкої листової  сталi  з плакируючею
поверхнею з нержавiючої сталi. Продукцiя цеху сертифiкована мiжнародними класифiкацiйними товариствами: Регiстрами Ллойда (Англiя, Нiмеччина), АБС, ТЮФ (Нiмеччина).
      Трубоелектрозварювальний цех - один з найсучаснiших у свiтi, має у своєму складi два трубозварювальних агрегати RD -115, RN-40 для виробництва зварних прямошовних труб як iз чорного
металу, так i оцинкованого, а також для виробництва профiлiв рiзної форми.
      Вапняно-випалювальний цех - виробництво вапна для власних потреб i продажу споживачам.
      Цех переробки  шлакiв  -  шлак  з  доменного  цеху,  сталеплавильного  виробництва,  окалина  з  прокатних цехiв  повнiстю  переробляються  у  цеху  переробки  шлаків.  Гранульований  шлак
вiдвантажується цементним заводам, а шлак, що має фракцiю, використовується для виробництва будiвельних матерiалiв та шляхового покриття.
      Також комбiнат має у своєму складi ряд допомiжних цехiв, якi обслуговують  основне (гаряче) виробництво. Це цехи управлiння головного  енергетика (ТЕЦ-1,2, електроремонтні цехи, цех
електромонтажу  та  ремонту,  кисневий,  теплосиловий,  газовий  цехи;  цех ремонту  енергетичного  обладнання,  цех водопостачання  та iншi),  цехи управлiння  головного  механiка (цехи ремонту
металургійного,  прокатного  обладнання  та  обладнання  аглофабрики;  ремонтно-механiчнi  цехи,  цехи  металоконструкцiй,  фасонно-ливарний  цех,  цех  механiзацiї  та  iншi),  залізничний  цех,  2
автотранспортних цехи, копровий цех, цех пiдготовки складів та багато iнше.
      Протягом 2011 року в корпоративній політиці ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відбулися наступні зміни:
      1. Відчужена частка у статутному капіталі ТОВ «Ілліч-Слав Трейдінг» у розмірі 74,98 %.
      2. Відчужена частка у статутному капіталі ДП «Iллiч - Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в розмірі 100 %.
      3. Відчужена частка у статутному капіталі ДП «Iллiч - Агро Умань» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в розмірі 100 %.
      4. Відчужена частка у статутному капіталі ДП «Iллiч - Агро Запоріжжя» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в розмірі 100 %.
      5. Відчужена частка у статутному капіталі ДП «Iллiч - Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в розмірі 100 %.
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      6. Відчужена частка у статутному капіталі ДП «Iллiч - Рибак» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в розмірі 100 %.
      7. Відчужено пакет акцій ПАТ «Бахчовик» в розмірі 77,24 %.
      8. Відчужено пакет акцій ПАТ «Приазов 'є» в розмірі 86,56 %.
      9. Відчужена частка у статутному капіталі ТОВ «Інтер Інвест Вугілля» в розмірі 100 %.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     

Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 33026592 24885328 13347799
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (33994429) (22972902) (12120781)
Валовий прибуток (збиток) (967837) 1912426 1227018
Інші операційні доходи 19014602 18026359 10359781
Адміністративні витрати (482304) (596489) (485745)
Витрати на збут (905271) (718826) (503865)
Інші операційні витрати (18901427) (18684208) (10855003)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) (2242237) (60738) (257814)
     інші доходи 614277 73284 407693
     інші витрати (2604355) (346695) (421149)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) (4202742) (336378) (255230)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 307187 80440 -
Чистий прибуток (збиток) (4510145) (418885) (255940)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.36457) (0.08967) (0.07636)
Всього активів, у т.ч. 19600140 21064306 12542413
Оборотні активи 7972012 7002184 4503464
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 479026 346458 498153
Необоротні активи 11566210 14041177 8011088
Всього пасивів, у т.ч. 19600140 21064306 12542413
Зобов`язання 5795421 2626329 1609779
     поточні зобов`язання 5518512 2579848 1591366
     довгострокові зобов`язання 276909 46481 18413
Забезпечення наступних витрат та платежів 1357179 1482107 65190
Власний капітал 12445646 16955797 10867371
     статутний капітал 3092815 3092815 837928
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал - - -
     інший додатковий капітал 2848898 2848904 2822207
     резервний капітал 7879956 7879956 7879956
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1376023) 3134122 (672720)
Розрахункова вартість чистих активів 12445646 16955797 10867371

      Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов"язань, забезпеченням наступних виплат
та платежів, доходів майбутніх періодів.
      Вартість  чистих активів  більша за суму Статутного  капіталу. Вартість  чистих активів  акціонерного  Товариства відповідає вимогам чинного  законодавства (п. 3 ст. 155 Цивільного  кодексу
України). Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених ДКЦБФР від 17 листопада
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2004 р. №485.
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Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.1. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» має стабільний фінансовий стан, своїми активами та майном відповідає за своїми зобов 'язаннями. Факторів  ризику, пов 'язаних з недостатньою ліквідністю, чи
факторів, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, немає.
      Фактори, які б обмежували можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, фактори,
що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, відсутні.
      Фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів  за акціями та будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників  цінних паперів  емітента, включаючи можливість
реалізації цих прав, відсутні.

      2.1.2.Основними факторами ризику в фінансово-господарській діяльності емітента залишаються:
      - випереджаюче зростання цін на сировинні та паливно-енергетичні ресурси в порівнянні зі зміною цін на металопрокат;
      - підвищення цін на транспортні тарифи та послуги;
      - суттєвий дефіцит порожнього рухомого складу;
      - низьке використання виробничих потужностей прокатних цехів - падіння ринку металопродукції цеха гарячої прокатки ЛПЦ-1700, цеха холодної прокатки, ЛПЦ-3000;
      Екологічні питання безпосередньо не впливають на використання активів підприємства, в той же час комбінат витрачає великі грошові кошти на рішення екологічних проблем міста Маріуполь:
реконструкція газоочисних споруд аглофабрики, доменного і мартенівського цехів, поетапне скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; послідовне зниження обсягів скидів
забруднених стічних вод у водні об'єкти; облаштування місць розміщення відходів з метою зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.

      2.1.3.Політичні та макроекономічні ризики емітента:
      - економічне та політичне становище в світі та окремих регіонах;
      - попит і пропозиція в світі та окремих регіонах та очікування щодо попиту;
      - прийняті нормативно-правові акти та дії української та іноземних держав з регулювання ринку;
      - податкове навантаження на фінансовий результат;
      - інфляційні процеси в економіці України;
      - валютний курс. Велика частина продажів  продукції компанії здійснюється в  доларах США. При цьому частина витрат здійснюється в  доларах США. Таким чином, штучне стримування курсу
національної валюти (гривні) по відношенню до долара США негативно впливає на фінансовий стан компанії.
      - можливе істотне зниження світових цін на метали, вироблені компанією, що може привести до більш низької рентабельності або нерентабельності робіт з виробництва та зробити істотний
негативний вплив на операційну діяльність та фінансовий стан компанії;
      - загострення конкуренції виробників кінцевої продукції в умовах підвищення вимог до її якості з боку споживачів;
      - діяльність ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» регулюється трудовим і соціальним законодавством. Зміна цього законодавства, в  першу чергу, в частині податкових і страхових платежів, може вплинути
на фінансові результати компанії.
      Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту:
      - входження комбінату до  складу Групи Метінвест є важливим етапом у реалізації довгострокової стратегії Групи, націленої на зміцнення вертикальної інтеграції, досягнення максимальної
ефективності виробничих потужностей в  Україні та посилення ринкових позицій компанії. Консолідація, що відбулася, дозволила колективу комбінату забезпечити більш стабільне надходження
сировини. При всіх триваючих складнощах на ринку чорних металів  комбінат зміг більш повно завантажити виробництво замовленнями, в  тому числі за рахунок розвитку внутрішньохолдингової
кооперації;
      - більш жорсткий контроль  сировини, що  надходить  на комбінат, загальних показників  якості продукції, що  випускається, зниження незапланованих простоїв  для підвищення ефективності
виробництва;
      - суворе дотримання заходів профілактичного обстеження основного металургійного та енергетичного обладнання;
      - заходи по зменшенню витрати палива на виплавку чавуну (найбільш ефективно формують  економіку всього підприємства) – завершення будівництва установки вдування пиловугільного
палива в доменні печі, що дозволить заощадити витрати природного газу та замінити значну частину коксу, що завантажується в доменну піч, на більш дешеве вугілля;
      - з метою виконання завдань щодо зниження собівартості продукції, поліпшенню її якості та підвищення продуктивності праці на підприємстві активно впроваджується система безперервних
операційних поліпшень.

      2.2.Відсутня інформація про наявність системи оцінки та управління ризиками.
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Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Найменування Товариства:
      повне:
      українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
      «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
      російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА»
      англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL»
      скорочене:
      українською мовою: ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»
      російською мовою: ПАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА»
      англійською мовою: PJSC «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL»
      Код за ЄДРПОУ: 00191129.
      Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (скорочене найменування: ВАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА») викладено
відповідно  до  вимог  та  положень  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»  №  514-VI  від  17  вересня  2008  року  як  ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (скорочене найменування: ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). Визначення типу товариства та зміну найменування затверджено Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», які відбулися 01.07.2010 р.
     
      3.2. Дата державної реєстрації: 30.12.1996р.
      Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 162449.
      Орган, що видав Свідоцтво: Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області
      Місцезнаходження Товариства: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, 1.
      Міжміський код та телефон: (0629)564506
      Номер факсу: (0629) 563915
      Веб-сайт: http://ilyichsteel.metinvestholding.com
      Електронна поштова адреса емітента: aleksandr.alipa@ilyichsteel.com
     
      3.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.
     

      3.4. Маріупольський металургійний комбiнат iм. Iллiча заснований у 1897 роцi Нiкополь-Марiупольським горно-металургiйним товариством.
      У груднi 1996 року орендне пiдприємство «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча» було  перетворено в  процесi приватизацiї у Вiдкрите акцiонерне товариство  «Марiупольський
металургiйний комбiнат ім. Iллiча».
      На Загальних зборах акціонерів  Відкритого  акціонерного  товариства «Марiупольський металургiйний комбiнат ім. Iллiча», які відбулися 01.07.2010 р., було  вирішено  змінити найменування
Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ  ІМЕНІ ІЛЛІЧА»; затвердити скорочене
найменування Товариства – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      У 2010 році ТОВ «Метінвест Холдинг» та ПАТ  «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» прийняли рішення про  об'єднання активів. У листопаді 2010 року Метінвест закрив  угоду по  об'єднанню з ПАТ «ММК ІМ.
ІЛЛІЧА».
      Купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов 'язані з основною діяльністю,
протягом звітного року не відбувалися.

      3.5. Управління ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснюють:
      Загальні збори акціонерів (Загальні збори) – вищий орган Товариства;
      Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;
      Дирекція – колегіальний виконавчий орган Товариства;
      Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.
      До складу Дирекції входять Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора.
      Організаційна структура ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2011 року складається зі служб: Першого заступника Генерального директора – головного інженера; Фінансового директора;
заступника фінансового  директора з  інформаційних технологій;  заступника генерального  директора -  головного  економіста;  заступника генерального  директора  з  виробництва і  постачання  -
начальника відділу виробництва та постачання; заступника генерального директора з комерційних питань - начальника управління матеріально-технічного забезпечення; заступника генерального
директора  з  персоналу;  головного  бухгалтера;  заступника  генерального  директора  з  транспорту;  заступника  генерального  директора  з  капітального  будівництва  -  начальника  управління
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капітального будівництва; заступника генерального директора з охорони праці та промислової безпеки - начальника управління охорони праці та промислової безпеки; заступника генерального
директора - начальника юридичного управління; заступника генерального директора зі страхування; заступника генерального директора з якості - начальника відділу технічного контролю; помічника
генерального  директора;  заступника генерального  директора з  побуту та загальних питань; заступника генерального  директора - керівника представництва в  м.Києві;  заступника генерального
директора з безпеки; заступника генерального директора з надзвичайних ситуацій; заступника генерального директора - начальника управління громадського харчування та торгівлі.
      Перелік структурних підрозділів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2011 року та їх функціональне призначення:
      1.Аглофабрика (виробництво агломерату відповідно до затверджених графіків); 2.Доменний цех (виробництво чавуну на основі постійного підвищення технічного рівня виробництва та його
ефективності відповідно до затверджених графіків);
      3.Мартенівський цех (виплавка та розливання сталі за встановленими планами-графіками виробництва відповідно до замовлень);
      4.Киснево-конвертерний цех (виробництво сталі та вогнетривів відповідно до затвердженого графіка);
      5.Цех переробки шлаку (переробка вогненно-рідкого  шлаку доменного  виробництва, звар. шлаку, окалини та шламу, вилучення металовмісних включень, на основі постійного  підвищення
технічного рівня виробництва та його ефективності);
      6.Цех підготовки складів  (підготовка сталерозливних складів  під розливку плавок, роздягання злитків  на основі постійного  підвищення технічного  рівня виробництва та його  ефективності
відповідно до затверджених графіків);
      7.Хіміко-металургійна фабрика (виконання плану-графіка виробництва продукції ХМФ за кількісними та якісними показниками за встановленою номенклатурою відповідно до замовлень);
      8.Гірничо-збагачувальний комплекс "Укрмеханобр"  (видобуток  залізної руди відкритим способом,  оброблення металевих відходів  та брухту  чорних металів, перевезення власної руди та
надання послуг з перевезення вантажним залізничним транспортом);
      9. Копровий цех (переробка та відвантаження металобрухту сталеплавильним цехам);
      10.Листопрокатний цех-1700 (виробництво слябів та гарячекатаних листів необхідного типорозміру на основі постійного підвищення технічного рівня виробництва та його ефективності);
      11.Цех холодної прокатки (виробництво холоднокатаної та гарячекатаної металопродукції на основі постійного підвищення технічного рівня виробництва та його ефективності);
      12.Листопрокатний цех-3000 (виробництво гарячекатаних листів товщиною 6-50 мм на основі постійного підвищення технічного рівня виробництва та його ефективності, забезпечення випуску
готової продукції за встановленими планами-графіками);
      13.Трубоелектрозварювальний цех (виробництво зварних труб, профілів і товарної стрічки на основі постійного підвищення технічного рівня виробництва та його ефективності);
      14.Вапняно-випалювальний цех (виробництво обпаленого вапна за встановленими планами-графіками відповідно до замовлень);
      15.Цех ремонту будівель  і споруд  (виконання робіт з технічного  обслуговування, поточного  та капітального  ремонту будівель  і споруд  підрозділів  комбінату, поліпшення основних фондів
комбінату (ремонтних робіт) відповідно до затверджених графіків та планів);
      16.Цех ремонту  обладнання  аглофабрики (виконання  робіт  з  технічного  обслуговування,  поточного  та капітального  ремонту  та поліпшення  основних фондів  комбінату  (ремонтних робіт)
відповідно до затверджених графіків та планів.
      Ремонт змінного обладнання та виготовлення до нього запасних частин згідно із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та аварійними замовленнями цехів комбінату);
      17.Цех «Домнаремонт»  (виконання  робіт  з  технічного  обслуговування,  поточного  та  капітального  ремонту  та  поліпшення  основних фондів  комбінату  (ремонтних робіт)  відповідно  до
затверджених графіків та планів);
      18.Цех ремонту металургійного обладнання-1; виконання робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального  ремонту та поліпшення основних фондів  комбінату (ремонтних робіт)
відповідно до затверджених графіків та планів.
      Виробництво запасних частин згідно із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та аварійними замовленнями;
      19.Цех ремонту металургійного обладнання -2;
      20.Цех ремонту металургійного обладнання -3;
      21.Цех ремонту металургійного обладнання -4;
      22.Цех ремонту металургійного обладнання -5;
      23.Цех ремонту металургійного обладнання -6;
      24.Цех механізації (виконання робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту спецтехніки (екскаватори, бульдозери, трактори, автокрани тощо), забезпечення засобами
механізації цехів та служб комбінату відповідно до затверджених графіків та планів);
      25.Цех ремонту прокатного обладнання (виконання робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту та поліпшення основних фондів комбінату (ремонтних робіт) відповідно
до затверджених графіків та планів.
      Виробництво запасних частин згідно із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та аварійними замовленнями);
      26.Спеціалізоване управління "Промавтоматика" (ремонт та налагодження електро- та енергоустаткування відповідно  до  затверджених планів-графіків, виготовлення не стандартизованого
електроустаткування);
      27.Цех електромонтажу  та ремонту  (виконання  робіт  з  монтажу,  ремонту,  реконструкції  електричного  та технологічного  обладнання,  повітряних і  кабельних ліній в  підрозділах комбінату
відповідно до затверджених планів-графіків);
      28.Цех ремонту енергетичного  обладнання (виконання планових завдань  з поточного  та капітального  ремонту енергоустаткування (насосів, компресорів, трубопроводів, запірної арматури,
вентиляційних установок, холодильних машин, кондиціонерів, термоізоляції енергоустаткування) в підрозділах комбінату відповідно до затверджених планів-графіків);
      29.Спеціалізоване управління "Енергоремонт-1";
      30.Спеціалізоване управління "Енергоремонт-2" (виконання планів  - графіків  поточних та капітальних ремонтів  енергоустаткування цехів  комбінату: котлів, що  працюють  під тиском до  110
кг/см2, трубопроводів, автономних пароперегрівачів, економайзерів, посудин, що працюють під тиском, а також виготовлення складальних одиниць та вузлів котельного устаткування);
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      31.Електроремонтний цех -1;
      32.Електроремонтний цех -3 (виконання ремонтів електричних машин та апаратів, відновлення та виготовлення запчастин для електричних машин та апаратів для цехів комбінату відповідно до
замовлень). Електроремонтний цех №  2 з 15.03.2011 р. ліквідовано  в  складі ПАТ  "ММК  ІМ. ІЛЛІЧА" як  структурний підрозділ, з передачею  виробничих потужностей в  ЕРЦ-3 (Наказ №398 від
13.12.2010 р.);
      33.Цех ремонту металургійних печей (виконання розроблених графіків з ремонту металургійних печей та агрегатів на комбінаті, складання та переробка вогнетривкого брухту);
      34.Фасонно-сталеливарний цех (виплавка  та розлив  сталі  та чавуну для  виготовлення  виливків  зі  сталі  та чавуну  згідно  із  затвердженим  номенклатурним  планом,  розпорядженнями та
аварійними замовленнями, графіками виробництва);
      35.Фасонно-ливарний цех (заливка та відвантаження чавунного  та кольорового  литва для цехів  комбінату за встановленою  номенклатурою та прийнятими замовленнями при найменших
затратах трудових, матеріальних та фінансових ресурсів);
      36.Ковальсько-пресовий цех (виробництво поковок, пружин, штамповок, термообробки заготівель та металоконструкцій згідно із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та
аварійними замовленнями);
      37.Ремонтно-механічний цех-1;
      38.Ремонтно-механічний цех-2;
      39.Ремонтно-механічний  цех-3  (виробництво  запасних  частин,  наплавлення,  зварювання,  термообробка  деталей,  складання  та  ремонт  вузлів,  механізмів  та  обладнання,  виготовлення
гумотехнічних виробів і ріжучого інструменту згідно із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та аварійними замовленнями);
      40.Цех металоконструкцій-1;
      41.Цех металоконструкцій-2 (виробництво  запасних частин, заготівель, складання  та зварювання металоконструкцій згідно  із затвердженим номенклатурним планом, розпорядженнями та
аварійними замовленнями);
      42.Цех з виробництва мастильних матеріалів  (виготовлення пластичних мастил, масел і МОР (мастильно-охолоджуючих рідин) згідно із затвердженим номенклатурним планом, забезпечення
цехів комбінату та сторонніх організацій пластичними мастилами, оліями і МОР, очищення відпрацьованих нафтових масел, зберігання та відпуск продукції, що випускається);
      43.Теплосиловий цех (виконання плану по виробленню пару, повітря, теплофікаційної, деаерованої та хімочищеної води, розподіл і подача енергоносіїв основним споживачам за встановленою
номенклатурою);
      44.Кисневий цех (виконання плану по виробленню кисню, азоту, аргону за кількісними та якісними показниками відповідно до встановлених норм витрати кисню на 1т чавуну, сталі з вмістом
кисню не менше 93%, технічного - не нижче 99,1%, випуску товарної продукції - криптоно-ксенонової та неоново-гелієвої сумішей, рідкого кисню, аргону, азоту згідно ГОСТу);
      45.Теплоелектроцентраль-1;
      46.Теплоелектроцентраль-2 (безперервне виробництво та забезпечення цехів-споживачів  відповідно до вимог технології: тепловою та електричною енергією; доменним та кисневим дуттям;
хім.очищеною водою встановлених параметрів);
      47.Цех водопостачання (забезпечення споживачів технічною, хімочищеною та питною водою, обслуговування та ремонт обладнання, водопровідних і каналізаційних мереж, запірної арматури,
гідротехнічних споруд);
      48.Газовий цех (забезпечення споживачів доменним та природним газом встановленої калорійності);
      49.Газорятувальна  станція  (створення  безпечних умов  роботи  в  газовому  господарстві:  проведення  профілактичної  роботи  з  попередження  аварій  та  нещасних випадків  у  газовому
господарстві та на об'єктах, що використовують або виробляють токсичні, вибухові, захисні та інертні гази; евакуація людей, надання їм першої допомоги при аваріях у газовому господарстві та
нещасних  випадках,  пов'язаних  з  ураженням  зазначеними  вище  газами;  ліквідація  аварій  на  етапах,  що  вимагають  застосування  газозахисної  апаратури  та  спеціального  газорятувального
оснащення);
      50.Цех мереж і підстанцій (безперебійне постачання споживачів електроенергією відповідно до затвердженого ліміту при найменших витратах матеріальних та фінансових ресурсів);
      51.Автотранспортний  цех -1 (забезпечення  автотранспортом  структурних підрозділів  комбінату  відповідно  до  затвердженого  графіка,  організація  технічного  обслуговування  та  ремонту
транспортних засобів);
      52.Автотранспортний цех -2 (забезпечення пасажирськими перевезеннями виробничих потреб комбінату, а також перевезення працівників комбінату; медичні перевезення (автомобілі швидкої
допомоги);
      53.Залізничний цех (обслуговування цехів комбінату залізничними перевезеннями відповідно до затверджених графіків виробництва, надходження сировини та відвантаження готової продукції);
      54.Бюро  реєстрації  та  обліку  автотранспортних засобів,  самохідних технологічних машин і  механізмів  (реєстрація  та  облік  автотранспортних засобів,  самохідних технологічних машин і
механізмів, які перебувають на балансі структурних підрозділів комбінату);
      55.Цех контрольно-вимірювальних приладів  і автоматики (забезпечення роботи засобів  вимірювань і автоматизації металургійного виробництва, систем блокування, сигналізації та захисту
металургійних  агрегатів  і  обладнання  цехів  ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА»,  забезпечення  безперебійної  роботи  технічних  засобів  автоматичного  контролю  та  систем  локального  автоматичного
регулювання теплотехнічних параметрів для забезпечення контролю введення технологічних процесів);
      56.Ваговий цех (забезпечення роботи засобів виміру та дозування маси матеріалів, достовірність результатів вимірювань маси матеріалів, оснащення агрегатів і технологічних процесів новими
засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) маси та автоматизації, зважування вантажів на вагонних та автомобільних вагах комбінату);
      57.Центральна лабораторія метрології (здійснення науково-технічного  та організаційно-методичного  керівництва з метрологічного  забезпечення технології виробничих процесів,  єдності  та
необхідної точності вимірювань, а також підвищення ефективності та якості продукції, що випускається);
      58.Цех з виробництва прокатно-штампованих виробів (виробництво прокатно-штампованих виробів; забезпечення технологічних процесів ЦПС (манжетною заготівлею); забезпечення прокатних
цехів  комплектуючими  для  відвантаження  готової  продукції,  забезпечення  прокатно-штампованою  заготівлею  та  виробами  поточних  і  капітальних  ремонтів,  проведених  на  комбінаті  та  у
Металургійному дивізіоні відповідно до встановленої номенклатури, плану, розпоряджень та замовлень відділу з виробництва та постачання);
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      59.Цех товарів народного споживання-2 (виробництво товарів народного споживання з використанням праці інвалідів);
      60.Цех телекомунікацій і зв 'язку (забезпечення стабільної роботи засобів телекомунікацій і зв 'язку на комбінаті);
      61.Відділ технічного контролю (контроль якості продукції, що випускається,
      дотримання встановленої технології виробництва продукції відповідно до вимог стандартів, технічних умов і технічної документації, умов контрактів, договорів, поставок; попередження випуску
браку, других сортів, продукції зі зниженими характеристиками та поставок на комбінат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що не відповідають нормативно-технічній документації);
      62.Ділянка спецавтоматики (технічне обслуговування установок пожежної автоматики, згідно із затвердженим річним графіком та зарядка всіх видів вогнегасників для потреб комбінату);
      63.Цех підготовки виробництва  (отримання  на адресу  складів  комбінату  та  видача структурним  підрозділам  технологічних і  допоміжних матеріалів,  їх централізована доставка згідно  із
затвердженим переліком);
      64.Управління безпеки (забезпечення комплексної системи безпеки ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      65.Управління безперервних операційних поліпшень (забезпечує досягнення лідерських позицій комбінату в галузі за питомими виробничими витратами та з використання нових технологій);
      66.Цех культури (здійснення культурно - виховної роботи та організація дозвілля працівників комбінату та жителів міста Маріуполя);
      67.Лікувально-діагностичний центр  (комплексне медичне обстеження  та діагностика  хворих;  ведення  лікувального  процесу,  спрямованого  на покращення  здоров 'я  працівників  комбінату,
проведення періодичних профілактичних оглядів працівників комбінату в установленому порядку, планування та проведення комплексних заходів щодо профілактики та зниження захворюваності;
ведення  санітарно-просвітницької  роботи  серед  пацієнтів  і  співробітників  лікувально-профілактичного  центру  ;  видача  документів,  які  свідчать  про  тимчасову  непрацездатність  працівників
комбінату;
      надання послуг (обстеження) на сучасному медичному обладнанні працівникам комбінату та стороннім особам за готівку, за затвердженими розцінками);
      68.Санаторій-профілакторій "Чайка" (надання послуг, пов 'язаних із санаторно - курортним оздоровленням та відновлювальним лікуванням працівників  комбінату, членів  їх сімей, у тому числі
дітей з 3-х річного віку, студентів, а також ветеранів праці; проведення лікувальних і оздоровчих заходів, в т.ч. з нетрадиційних методів діагностики та лікування);
      69.Цех ремонту  та благоустрою  (виконання будівельних і ремонтних робіт промислових об'єктів  та об'єктів  соціальної сфери; забезпечення комплексу заходів  з організації  відпочинку та
оздоровлення, занять спортом працівників комбінату та членів їх сімей;
      виконання комплексу робіт з благоустрою, санітарного утримання території комбінату та району, виконання художньо-оформлювальних і декоративних робіт);
      70.Управління капітального будівництва (організація та контроль будівництва та реконструкції об'єктів виробничого призначення, забезпечення введення в дію нових виробничих потужностей,
об'єктів техпереозброєння відповідно до затверджених планів, титульних списків та проектно-кошторисної документації);
      71.Лабораторія захисту навколишнього  середовища (забезпечення організаційних і координуючих дій щодо дотримання природоохоронного  законодавства в  процесі виробничої діяльності
комбінату і проведення аналітичного контролю за станом забруднення навколишнього середовища);
      72.Санітарно-технічна лабораторія (організація та координація дій щодо дотримання санітарного законодавства в процесі виробничої діяльності комбінату, проведення аналітичного контролю за
санітарним станом робочих місць; виконання комплексу вимірювань у галузі контролю забруднення повітря робочої зони, шкідливих фізичних факторів  на робочих місцях і показників  важкості та
напруженості праці);
      73.Центральна лабораторія металургійного комбінату (технологічне забезпечення виробництва, розробка нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів  на базі проведення науково -
дослідних робіт як  власними силами, так  і з залученням сторонніх організацій;  здійснення якісного  хімічного,  механічного, металографічного, неруйнівного  та інших методів  контролю  продукції
комбінату, сировини, матеріалів і устаткування);
      74.Центральна лабораторія  автоматизації та механізації  (проектування та виготовлення  засобів  механізації  трудомістких операцій та локальної  автоматизації  виробничих і  технологічних
процесів, що забезпечують поліпшення якості продукції та підвищення продуктивності агрегатів);
      75.Центральна  електротехнічна  лабораторія  (здійснення  перевірок  та  випробувань  електрообладнання  цехів,  спільно  з  ремонтними  службами  цехів  комбінату;  забезпечення  стабільних
технологічних вимірювань та випробувань електроустаткування в галузі акредитації);
      76.Управління корпоративних комунікацій (збір, обробка журналістської інформації, взаємодія та обмін інформацією з міськими засобами масової інформації (ЗМІ), організація та координація
роботи ЗМІ комбінату, його рекламно-іміджевих компаній);
      77.Відділ  оперативного  друку  та діловодства (друк,  розмноження,  копіювання  виробничо-технічної,  службової  та  розпорядчої  документації  з  централізованою  доставкою  її  в  структурні
підрозділи комбінату, ведення діловодства на комбінаті, контроль за виконанням розпорядчої документації комбінату, реєстрація, зберігання оригіналів  договорів, контрактів, додаткових угод та
специфікацій до них);
      78.Відділ  автоматизованих систем  управління  технологічними  процесами  (забезпечення  експлуатації  існуючих,  впровадження  нових автоматизованих систем  управління  технологічними
процесами (АСУ ТП) на основі використання нових розробок у галузі технічних засобів та програмного забезпечення);
      79.Управління головного енергетика (забезпечення енергетичного обслуговування виробництва продукції: організація технічно правильної експлуатації та своєчасного ремонту енергетичного
обладнання та енергосистем; безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії;
      енергозбереження, контроль раціонального економного використання енергетичних ресурсів на комбінаті);
      80.Управління  головного  механіка  (забезпечення  безперебійної,  технічно  правильної  експлуатації  та  надійної  роботи  механічного  устаткування,  підвищення  його  стійкості,  утримання  в
працездатному стані);
      81.Управління інформаційних технологій (надання користувачам ІТ-послуг, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів комбінату);
      82.Відділ ремонтів (забезпечення функціонування систем: управління технічним обслуговуванням і ремонтами (СУ ТОіР) основних фондів; бюджетування та рух ресурсів ТОіР);
      83.Управління  громадського  харчування  та  торгівлі  (ведення  торгівлі,  громадського  харчування,  випуск  кулінарної  продукції  власного  виробництва  при  найменших витратах трудових,
матеріальних і технічних ресурсів, у межах бюджету, затвердженого фінансовим директором);
      84.Юридичне управління (юридичне супроводження діяльності, захист законних інтересів власності комбінату);
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      85.Проектно-конструкторський відділ (забезпечення проектною документацією капітальних і поточних ремонтів  обладнання, будівель та споруд комбінату, забезпечення проектно-кошторисною
документацією об'єктів капітального будівництва (у межах дорученого керівництвом комбінату);
      86.Відділ з обліку та розподілу житлової площі (облік та оформлення всієї необхідної документації з розподілу житла згідно з Положенням про порядок надання житлоплощі в Україні);
      87.Відділ перспективного розвитку (вирішення питань, пов 'язаних з перспективами розвитку, поточною діяльністю та інвестиційною політикою ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      88.Технічний відділ (забезпечення вдосконалення технічного  рівня виробництва; розробка та здійснення заходів  щодо  вдосконалення технологічних процесів, максимального  використання
виробничих потужностей агрегатів  та устаткування, впровадження нової техніки та прогресивної технології виробництва, освоєння нових видів  продукції, поліпшення якості та зниження браку
продукції, раціонального використання сировини, палива, напівфабрикатів  , матеріалів  і відходів  виробництва, сертифікації металопродукції та СМЯ, правової охорони об'єктів  інтелектуальної
власності комбінату);
      89.Планово-економічне управління (економічне планування, спрямоване на організацію господарської діяльності ПАТ  «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», виявлення і використання резервів  виробництва з
метою досягнення найбільшої економічної ефективності);
      90.Відділ по взаємодії з персоналом (розробка, реалізація, координування проектів  та ініціатив  у сфері системи нематеріальної мотивації персоналу та програм визнання співробітників  Групи
Метінвест;  забезпечення  соціального  захисту  ветеранів  праці;  робота  з  органами  влади  та  місцевого  самоврядування;  координація  роботи  громадських організацій  ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА»
відповідно до цілей і завдань комбінату);
      91.Управління охорони праці та промислової безпеки (організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів,
спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в процесі праці);
      92.Відділ з виробництва та постачання (забезпечення ритмічності випуску продукції відповідно до укладених контрактів; зовнішньоекономічна діяльність комбінату; вивчення, прогнозування,
розширення  та  пошук  нових ринків  збуту,  контроль  за  виконанням  зобов'язань  комбінату,  що  випливають  з  угод,  договорів,  контрактів,  укладених на  взаємовигідній  основі;  представлення
комбінату та підготовка до захисту в ініційованих антидемпінгових розслідуваннях);
      93.Головна бухгалтерія (організація бухгалтерського  обліку господарсько-фінансової діяльності відповідно  до  Положень, СТП бухгалтерського  обліку: грошових коштів  та їх еквівалентів;
запасів,  основних  засобів;  необоротних  матеріальних  активів;  довгострокових  і  короткострокових  фінансових  інвестицій;  капітальних  інвестицій;  дебіторської  заборгованості  за  видами;
забезпечення майбутніх витрат і платежів;  доходів  і  витрат, результатів  поточної діяльності  за видами; розподілу результатів  поточної діяльності  за видами, включаючи розрахунки податків,
доходів і витрат з надзвичайних подій);
      94.Фінансовий відділ (організація фінансової діяльності комбінату, спрямована на забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану комбінату; пошук шляхів збільшення прибутку, зниження
збитковості  та підвищення  рентабельності;  збереження  та ефективне використання  основних фондів  і  оборотних коштів,  трудових і  фінансових ресурсів  комбінату;  своєчасність  платежів  за
зобов'язаннями до державного бюджету, постачальникам , установам банків, із виплати заробітної плати, всіх інших зобов 'язань, що випливають з фінансового плану, організація розрахунків);
      95.Управління  матеріально-технічного  забезпечення (планомірне та своєчасне забезпечення  структурних підрозділів  комбінату  товарно-матеріальними цінностями,  обумовленими діючими
стандартами та директивними документами комбінату, при одночасній максимальної економії та контролі фінансових ресурсів, що витрачаються);
      96.Бюро з надання платних послуг населенню (оформлення документів працівникам і ветеранам комбінату, населенню на придбані товарно-матеріальні цінності та надані через бюро послуги);
      97.Відділ  обладнання  (організація  планомірного  та своєчасного  забезпечення цехів  і  служб  комбінату всіма видами товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), здійснення робіт  з  організації
імпортних поставок на комбінат);
      98.Відділ сировини та палива (забезпечення всіх підрозділів комбінату залізорудною сировиною, паливом, феросплавами, вогнетривами, паливно-мастильними матеріалами та іншими видами
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за закріпленою за відділом номенклатурою при одночасній їх максимальній економії відповідно до затверджених норм витрат та лімітів);
      99.Відділ матеріально-технічного  постачання (забезпечення структурних підрозділів  комбінату всіма видами товарно-матеріальних цінностей за закріпленою за відділом номенклатурою при
одночасній їх максимальної економії відповідно до затверджених норм витрат, лімітів, витратних коефіцієнтів);
      100.Відділ інформації, інтеграції та оптимізації (вдосконалення та оптимізація закупівельної діяльності, що здійснюється підрозділами УМТЗ; впровадження та інтеграція сучасних інформаційних
технологій і продуктів у галузі створення та використання довідкових баз даних закуповуваних товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);
      консолідація та надання зведеної інформації бюджетів закупівель та платежів по підрозділах УМТЗ);
      101.Відділ з надзвичайних ситуацій (забезпечення постійної готовності сил і засобів ГО комбінату до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру в умовах війни);
      102.Відділ з пожежної безпеки майна комбінату та корпоративної власності (організація всієї роботи з пожежної безпеки в цілому по комбінату та об'єктів корпоративної власності);
      103.Служба з гірничо-геологічних і вибухових робіт (проведення всіх видів  гірських, геологічних, гідрогеологічних та вибухових робіт; освоєння родовищ корисних копалин, збагачення руд;
складання геологічної документації);
      104.1-й, 2-й відділ;
      105.Відділ зварювання (забезпечення проведення технічної політики щодо  впровадження у виробництво  прогресивних технологій зварювання, термічного  різання, сучасного зварювального
обладнання та матеріалів, здійснення загальної координації діяльності, пов 'язаної зі зварюванням);
      106.Відділ патентної та винахідницької роботи (планування, розробка та використання раціоналізаторських пропозицій, патентів  на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, здійснення
методичного керівництва та контроль за своєчасним розглядом пропозицій, що надходять, в усіх структурних підрозділах комбінату);
      107.Відділ кадрів (забезпечення комбінату керівниками, фахівцями, службовцями та робітниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до рівня та профілю отриманої
підготовки та ділових якостей);
      108.Управління  мотивації  та  організації  праці  (здійснення  комплексу  робіт  з  удосконалення  організації  праці,  управління  виробництвом,  форм  та  систем  оплати  праці,  нормування  та
матеріального стимулювання працівників комбінату);
      109.Навчально-курсовий комбінат (навчально-методичне керівництво  виробничого  навчання працівників  комбінату та підвищення їх кваліфікації; організація виробничої практики студентів
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи професійно-технічного навчання, загальноосвітнього навчання працівників комбінату, керівництво виробничою практикою);
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      110.Відділ фізичної охорони (проведення охоронних заходів, що впливають на потенційні та реальні загрози щодо об'єктів  комбінату; забезпечення збереження майна та власності комбінату;
попередження та припинення протиправних посягань, спрямованих на пошкодження або розкрадання майна комбінату);
      111.Служба  експертно-технічної  діагностики  та  вантажопідйомного  обладнання  (забезпечує  регламентацію  організаційних заходів  та  проведення  технічного  діагностування  (експертного
обстеження) та технічного  огляду вантажопідіймального  обладнання  з  метою  встановлення  технічного  стану,  оцінки залишкового  ресурсу,  встановлення  необхідності  проведення  ремонту або
реконструкції,  модернізації,  умов  і  термінів  подальшої  безпечної  експлуатації  відповідно  до  вимог  нормативних документів  з  охорони  праці  Держгірпромнагляду,  розробка  конструкторської
документації на ремонт за результатами технічного діагностування);
      112.Тендерна служба (організація роботи тендерного комітету, проведення тендерів  із закупівлі матеріально-технічних ресурсів, устаткування, виконання робіт та придбання послуг, необхідних
для виконання виробничих програм комбінату);
      113.Відділ бюджетного контролю (створення системи накопичення інформації та контролю за договорами, руху по ним грошових і матеріальних засобів; підготовка аналітичних даних про стан
розрахунків  з постачальниками та покупцями, відповідно до затвердженого бюджету комбінату; контроль і аналіз виконання бюджету закупівель, бюджету платежів  і бюджету доходів  комбінату;
аналіз  і  контроль  кредиторської  та  дебіторської  заборгованості  з  метою  виявлення  взаємних боргів;  забезпечення  оплати  виявленої  взаємної  заборгованості  шляхом  проведення  взаємних
платежів);
      114.Відділ бюджетування непрофільних активів (формування бюджетів промислових і с / г підприємств, структурних підрозділів комбінату, що відносяться до непрофільних активів);
      115.Інвестиційний відділ (організація та контроль інвестиційного процесу на комбінаті, формування та моніторинг реалізації інвестиційних програм);
      116.Управління  технічної  діагностики  (проведення  технічного  діагностування  та  аналітичного  обґрунтування  роботи  обладнання  з  метою  розробки  та  впровадження  системи  технічного
обслуговування обладнання в структурних підрозділах комбінату);
      117.Представництво в м. Києві (встановлення взаємовигідного співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування України, підприємствами, установами, організаціями,
розташованими в м.Києві; представництво та захист прав і законних інтересів комбінату в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, на підприємствах, установах, організаціях України всіх
форм власності;  супровід  поточної  господарської  діяльності  комбінату  шляхом  організації  отримання  ліцензій,  клопотань, дозволів,  погоджень,  інших документів  в  органах державної  влади,
розташованих в м.Києві);
      118.Маріупольської морський рибний порт (ліквідація структурного підрозділу з 23.03.2012 року);
      119. Управління сільського господарства (ліквідація структурного підрозділу з 01.04.2012 року);
      Протягом 2011 року кадрова служба ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА” провела роботу щодо вдосконалення та реорганізації структури підприємства:
      - з метою забезпечення комплексної системи безпеки ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА” на базі відділу економічної безпеки (ВЕБ), контрольно-ревізійного відділу (КРВ), відомчої воєнізованої охорони
(ВВО) було створено Управління безпеки (Наказ №67 від 03.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою проведення охоронних заходів, які впливають на потенційні та реальні загрози щодо "Об'єктів" ПАТ "ММК ім. Ілліча" на базі відділу економічної безпеки (ВЕБ) був  створений Відділ
фізичної охорони (Наказ №67 від 03.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      -з метою захисту корпоративних інтересів ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА” через засоби масової інформації на базі відділу з реклами та зв'язків з громадськістю було створено Управління корпоративних
комунікацій (Наказ №66 від 03.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою інтеграції ІТ функцій в  ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на базі відділу автоматизованих систем управління виробництвом створено Управління інформаційних технологій (Наказ №187 від
05.04.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці на базі відділу охорони праці та служби безпеки дорожнього руху створено Управління охорони праці та промислової безпеки (Наказ
№229 від 10.05.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою організації обліку та реєстрації в державних органах автотранспортних засобів, самохідних технологічних машин і механізмів, які перебувають на балансі структурних підрозділів ПАТ
«ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА»,  на  базі  служби  безпеки  дорожнього  руху  створено  Бюро  реєстрації  та  обліку  автотранспортних засобів,  самохідних технологічних машин і  механізмів  (Наказ  №229 від
10.05.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою реалізації розробленої дирекцією ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" політики в галузі вдосконалення організаційної структури комбінату на базі цеху товарів народного споживання створено Цех з
виробництва прокатно-штампованих виробів (Наказ №326 від 04.07.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою приведення існуючої організації корпоративної роботи в ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у відповідність до нових бізнес-процесів на базі відділу корпоративної роботи було створено Відділ по
взаємодії з персоналом (Наказ №378 від 09.08.2011р. «Про реорганізацію відділу корпоративної роботи»);
      - з метою забезпечення ефективного впровадження та використання підрозділами комерційної служби ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" рішень та проектів, спрямованих на вдосконалення та оптимізацію
процесів  закупівель, забезпечення їх розвитку, на базі інформаційно-аналітичного бюро УМТЗ було створено Відділ інформації, інтеграції та оптимізації УМТЗ (Наказ №438 від 01.09..2011р. «Про
зміну організаційної структури УМТЗ (Управління матеріально-технічного забезпечення);
      - з метою здійснення комплексу робіт з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, нормування та матеріального стимулювання працівників
комбінату на базі відділу наукової організації праці та заробітної плати було створено Управління мотивації та організації праці (Наказ №509 від 24.10.2011р. «Про зміну організаційної структури
ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - з метою досягнення лідерських позицій комбінату в  галузі за питомими виробничими витратами та з використання нових технологій було  створено  Управління безперервних операційних
поліпшень (Наказ №104 від 23.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      -  з  метою  організації  розробки та впровадження  системи технічного  обслуговування  обладнання  в  структурних підрозділах ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА» було  створено  Управління  технічної
діагностики (Наказ №196 від 12.04.2011р. «Про створення в ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Управління технічної діагностики);
      З метою реалізації розробленої дирекцією ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" політики в галузі вдосконалення організаційної структури комбінату ліквідовані:
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      - СКОК «Ай-Даніль» (Наказ №135 від 11.03.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - Представництво в м. Севастополі (Наказ №135 від 11.03.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      -  управління  сільського  господарства,  агроцехи  №  1,  2,  3,  30,  45,  56,  64,  госпрозрахункова  дільниця  по  вирощуванню  сільськогосподарської  продукції,  госпрозрахункова  дільниця  з
виготовлення запасних частин для сільськогосподарської техніки (Наказ №199 від 12.04.2011р. «Про  зміну організаційної структури ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА»; Наказ №332 від  12.07.2011р. «Про
внесення  змін до  наказу  №199  від  12.04.2011р.  «Про  зміну  організаційної  структури  ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА» (зміна  терміну  ліквідації  управління  сільського  господарства);  Наказ  №618 від
30.12.2011р. «Про внесення змін до  наказу №332 від 12.07.2011р. «Про внесення змін до наказу №199 від 12.04.2011р. «Про  зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (зміна терміну
ліквідації управління сільського господарства – з 01.04.2012р.);
      - Цех по виробництву труб і балонів (Наказ №265 від 31.05.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - структурний підрозділ ГСП «Нафтобаза» (Наказ №376 від 09.08.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      З метою передачі цілісного майнового комплексу «Комунальне підприємство Аеропорт «Маріуполь» у зв 'язку з достроковим розірванням договору оренди ліквідовано структурний підрозділ
«Аеропорт «Маріуполь» (Наказ №335 від 13.07.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
      З метою забезпечення якісної передачі цілісного майнового комплексу ДП «ММРП» відповідно до акта прийому-передачі (повернення) державного майна структурний підрозділ Маріупольської
морський рибний порт знаходиться в стадії ліквідації (Наказ №613 від 29.12.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (термін ліквідації – з 23.03.2012р.)).
      З метою реалізації розробленої дирекцією ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" політики в галузі вдосконалення організаційної структури комбінату скасовано посади:
      - Заступника генерального директора з видобутку вугілля (Наказ №8 від 04.01.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - Заступника генерального директора з охорони майна та громадського порядку - начальника ВВО (Наказ №67 від 03.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - Заступника генерального директора з охорони праці (Наказ №229 від 10.05.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - Головного спеціаліста з телекомунікацій і зв 'язку - начальника цеху телекомунікацій і зв 'язку (Наказ №341 від 22.07.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»);
      - Керівника страхового напрямку (Лист №06/1228 від 30.09.2011 р.)
      З метою проведення охоронних заходів, що впливають на потенційні та реальні загрози щодо «Об'єктів» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», створено посаду Заступника генерального директора з безпеки
(Наказ №67 від 03.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
      З  метою  досягнення  лідерських позицій  комбінату  в  галузі  за  питомими  виробничими  витратами  та  з  використання  нових технологій  створено  посаду  Заступника  головного  інженера  -
начальника управління безперервних операційних поліпшень (Наказ №104 від 23.02.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
      З метою  організації  розробки та впровадження системи технічного  обслуговування обладнання в  структурних підрозділах ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» створено  посаду Заступника головного
інженера - начальника управління технічної діагностики (Наказ №196 від 12.04.2011р. «Про створення в ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Управління технічної діагностики).
      З метою  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці створено посаду Заступника генерального директора - начальника управління охорони праці та промислової безпеки (Наказ №229 від
10.05.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
      З метою інтеграції ІТ функцій та функцій зв'язку в  ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» створено посади Заступника фінансового директора з інформаційних технологій, помічника заступника фінансового
директора з інформаційних технологій, начальника цеху телекомунікацій і зв 'язку (Наказ №341 від 22.07.2011р. «Про зміну організаційної структури ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
     
      3.6. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» має Представництво ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в  м. Києві (без права юридичної особи), яке було  відкрито у 1993 році. Місцезнаходження Представництва: 01010,
м.Київ,  вул.Мазепи,  3,  оф.52.  Мотиви  створення  та  основні  функції:  встановлення  взаємовигідного  співробітництва  з  органами  державної  влади  та  місцевого  самоврядування  України,
підприємствами, установами, організаціями, розташованими в  м.Києві; представництво  та захист прав  і законних інтересів  комбінату в  органах законодавчої, виконавчої  та судової влади, на
підприємствах, установах, організаціях України всіх форм власності; супровід поточної господарської діяльності комбінату шляхом організації отримання ліцензій, клопотань, дозволів, погоджень,
інших документів в органах державної влади, розташованих в м.Києві).
      Фiлiй ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має.
     
      3.7. Рішенням Наглядової ради (Протокол № 24 від 18.10.2011 р.) затверджені параметри угоди та надана попередня згода Дирекції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що належить
ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у статутному капіталі дочірніх підприємств:
      • ДП «Iллiч - Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - частка в розмірі 100 % статутного капіталу;
      • ДП «Iллiч - Агро Умань» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - частка в розмірі 100 % статутного капіталу;
      • ДП «Iллiч - Агро Запоріжжя» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - частка в розмірі 100 % статутного капіталу;
      • ДП «Iллiч - Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - частка в розмірі 100 % статутного капіталу;
      • ДП «Iллiч - Рибак» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» - частка в розмірі 100 % статутного капіталу.
      В 4-му кварталі 2011 року відповідно до умов договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі дочірніх підприємств відбувся перехід права власності до покупця на частку в статутному
капіталі:
      • ДП «Iллiч - Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • ДП «Iллiч - Агро Умань» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • ДП «Iллiч - Агро Запоріжжя» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • ДП «Iллiч - Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • ДП «Iллiч - Рибак» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
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      Станом на 31.12.2011 року ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має дочірніх підприємств. Відомості про господарську діяльність дочірніх підприємств  наведені у квартальній інформації ПАТ «ММК ІМ.
ІЛЛІЧА» за 1-й, 2-й, 3-й квартали 2011 року.

      3.8. Розмір власного капіталу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 01.01.2011 складає 16 955 797 тис. грн. Розмір статутного капіталу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 01.01.2011 складає 3 092 815
тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2011 складає 12 445 646 тис. грн. Розмір статутного капіталу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2011 складає 3 092 815 тис.
грн.
      Протягом звітного року не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу.

      3.9. Інформація про входження ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» до об'єднань підприємств чи груп суб'єктів господарювання.
     
      Найменування об’єднання: УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ.
      Місцезнаходження об’єднання: 01054, м. Київ, вул. Гоголівська, 6.
      Мета діяльності - координація дій її учасників по розвитку вітчизняного виробництва й пошуку нових ринків збуту металопродукції. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є членом асоціації з 1999 року, двічі на
рік сплачує членські внески на виконання статутних завдань Товариства. Функції емітента в асоціації – асоційований член. Термін участі – безстроково.
     
      Найменування об’єднання: ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА.
      Місцезнаходження об’єднання: 83007, м. Донецьк, пр. Київський, 87.
      Мета  діяльності  –  підвищення  конкурентоспроможності  членів  Донецької  торгово-промислової  палати  на  зовнішньому  та  внутрішньому  ринках шляхом  надання  комплексу  послуг  та
представництва їх інтересів на регіональному та державному рівнях, виходячи з принципів відкритої економіки. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є членом Донецької торгово-промислової палати з 1996 року,
№ членського  квитка 14-151, щорічно  сплачує членські внески на виконання статутних завдань  Товариства. Функції емітента в  об’єднанні – член Донецької торгово-промислової палати. Термін
участі – безстроково.
     
      Найменування об’єднання: ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ «МЕТАЛУРГПРОМ».
      Місцезнаходження об’єднання: 49000, м.Днiпропетровськ, площа Ленiна, 1.
      Мета дiяльностi – аналіз світового та вітчизняного ринку металопродукції та надання консультаційної та аналітичної інформації підприємствам – членам об'єднання; координація господарської
та науково-технічної діяльності в  інтересах металургійних і феросплавних підприємств  України. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є членом об'єднання з 2000 року, щоквартально сплачує членські внески на
виконання статутних завдань Товариства. Функції емітента в об'єднанні – асоційований член об'єднання. Термін участі – безстроково.
     
      Найменування об’єднання: Асоцiацiя пiдприємств власникiв вiдомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень «Укрвiдтранс».
      Місцезнаходження об’єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.
      Мета діяльності - координація та консолідація зусиль учасників Асоціації для вирішення питань професійної діяльності відомчого транспорту, операторів вантажних залізничних перевезень, що
являють  спільний  інтерес,  без  права  втручання  в  господарську  діяльність  учасників  Асоціації  та  прийняття  управлінських рішень.  ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА» є  членом  Асоціації  з  2003 року,
щоквартально сплачує членські внески на виконання статутних завдань Товариства.
     
      Найменування об’єднання: Асоцiацiя зі стандартизації, сертифікації та метрології гірничо-металургійного комплексу України «Стандарт – СЕПРО».
      Місцезнаходження об’єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.
      Мета діяльності - координацiя дiяльностi в галузi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї продукцiї, що виробляється та споживається на пiдприємствах та органiзацiях ГМК України, а також
формування  галузевої  системи стандартизацiї  та метрологiї.  Інформаційне  обслуговування  виробників  і  споживачів  металопродукції  в  питаннях стандартизації  і  метрології;  правовий захист
законних прав  і інтересів  членів  Асоціації. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є членом Асоціації з 2001 року, щорічно сплачує членські внески на виконання статутних завдань Товариства. Функції емітента в
асоціації – асоційований член. Термін участі – безстроково.
     
      Найменування об’єднання: Український союз промисловців і підприємців.
      Місцезнаходження об’єднання: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34.
      Мета діяльності  – захист  інтересів  вітчизняних товаровиробників,  створення  прозорих і  зрозумілих умов  ведення  бізнесу,  встановлення  рівноправних партнерських відносин з  владними
структурами, вдосконалення чинного законодавства задля стабільного розвитку економіки України. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є членом Союзу з 1998 року, щоквартально сплачує членські внески на
виконання статутних завдань Товариства. Функції емітента в союзі – асоційований член союзу. Термін участі – безстроково.
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Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності ПАТ«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за КВЕД:
      27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
      27.52.0 Лиття сталі.
      28.11.0 Виробництво металевих конструкцій.
      28.40.0 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.
      29.51.0 Виробництво машин для металургії.
      37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту.
      45.21.1 Будівництво будівель.
      45.23.0 Будівництво доріг.
      Перелік основних видів металопродукції, що виробляється ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» протягом 2011 року:
      - переробний чавун в чушках;
      - сляби (заготівля прямокутна) з вуглецевих і низьколегованих марок сталі в діапазоні товщини від 130 до 230 мм, шириною від 1000 до 1550 мм, довжиною від 4000 до 8500 мм;
      - гарячекатаний рулон і лист з вуглецевих і низьколегованих марок сталі товщиною від 1,5 до 8,0 мм, шириною від 1000 до 1520 мм, довжиною від 2000 до 2500 мм;
      - гарячекатаний лист з вуглецевих і низьколегованих марок сталі товщиною від 8 до 150 мм, шириною від 1500 до 3600 мм, довжиною від 6000 до 12000 мм;
      - холоднокатаний лист в діапазоні товщини від 0,4 до 2,0 мм, шириною від 1000 до 1250 мм, довжиною від 2000 до 2500 мм;
      - оцинкований лист товщиною від 0,4 до 1,5 мм, шириною від 1000 до 1250 мм, довжиною від 2000 до 2500 мм;
      - електрозварні прямошовні труби зовнішнім діаметром від 17,0 до 114 мм (товщина стінки 1,5-5,0 мм);
      - труби профільні квадратного, прямокутного перерізу (товщина стінки 2,8 - 5мм).
      Протягом звітного періоду не було зміни видів діяльності емітента.
      В 2011 році у порівнянні з 2010 роком виробництво агломерату виросло на 7,3 % (до 11 981,4 тис. т), у тому числі товарного агломерату - на 24,7 % (до 2 615,4 тис. т), чавуну - на 9,5 % (до 5
179,0 тис. т), сталі - на 8,5 % (до 6 135,1 тис. т), прокату - на 6,8 % (до 5 217,0 тис. т), у тому числі готового прокату - на 18,7% (до 4 721,1 тис. т).
     
      4.2. Основні види продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу в 2011 році:
      - агломерат: обсяг виробництва у натуральному виразі – 2 615 364 т, дохід – 3 188 474 тис. грн., середньореалізаційні ціни – 1 219,13 грн./т;
      - сляби литі: обсяг виробництва у натуральному виразі – 475 202 т, дохід – 2 174 626 тис. грн., у т. ч. експорт – 1 428 065 тис. грн. (65,67%), середньореалізаційні ціни – 4 576,21 грн./т;
      - прокат гарячекатаний тонкий: обсяг виробництва у натуральному виразі – 2 145 674 т, дохід – 10 626 897 тис. грн., у т. ч. експорт – 7 460 656 тис. грн. (70,21%), середньореалізаційні ціни – 4
952,71 грн./т;
      - прокат холоднокатаний: обсяг виробництва у натуральному виразі – 614 429 т, дохід – 3 887 477 тис. грн., у т. ч. експорт – 2 382 094 тис. грн. (61,28%), середньореалізаційні ціни – 6 326,98 грн./т;
      - прокат гарячекатаний товстий: обсяг виробництва у натуральному виразі – 1 819 781 т, дохід – 10 475 912 тис. грн., в т. ч. експорт – 7 341 699 тис. грн. (70,08%), середньореалізаційні ціни – 5
756,69 грн./т.
      Єдиною країною, в якій отримано понад 10% загальної суми доходів комбінату в 2011 році, є Україна (питома вага - 42,28% доходу комбінату від реалізації товарів і послуг).
     
      4.3. Структура виробничої собівартості реалізованої продукції містить наступні види витрат: матеріали, запасні частини – 51,63 % від загальної собівартості реалізованої продукції; паливо –
23,43 %; газ – 10,95 %; електроенергія – 4,14 %; заробітна плата з нарахуваннями – 5,86 %; інші витрати – 3,99 %.
     

      4.4. Основними тенденціями розвитку металургійної галузі є те, що в досяжному майбутньому різкого зростання обсягу виплавки сталі не передбачається. Тому головна увага буде приділятися
розробці технологій та агрегатів, які забезпечать значне підвищення якості сталі, зниження енергоємності металургійного виробництва та негативного впливу його на навколишнє середовище.
      Перелік основних конкурентів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на ринках металопрокату СНД у 2011 році (найбільші виробники прокату, сортамент продукції яких перетинається з сортаментом ПАТ «ММК
ІМ. ІЛЛІЧА»):
      - прокат гарячекатаний: ВАТ «Запоріжсталь» (Україна), ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Україна), ПАТ «Донецький металургійний завод» (Україна), ВАТ «Северсталь» (Росія);
      - прокат холоднокатаний: ВАТ «Запоріжсталь» (Україна), ВАТ «Северсталь» (Росія), ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Росія), АТ «Міттал Стіл Теміртау» (Казахстан);
      - прокат оцинкований: ВАТ «Северсталь» (Росія), ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» (Росія), АТ «Міттал Стіл Теміртау» (Казахстан);
      -  труби:  НВІГ  «Інтерпайп» (Україна),  ВАТ  «Дніпропетровський  трубний  завод» (Україна),  ПАТ  «Луганський  трубний  завод» (Україна),  ПАТ  «Дніпропетровський металургійний  завод  імені
Комінтерну» (Україна), НВО «Трубосталь» (Україна), Антрацитівський трубний завод ТОВ СП «Славсант» (Україна), Група «ЧТПЗ» (Росія), «Об'єднана металургійна компанія» (Росія), АТ «Міттал
Стіл Теміртау» (Казахстан).
     
      4.5. Організацію збуту продукції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» протягом 2011 року забезпечували:
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      - Дирекція із продажів ТОВ «Метінвест Холдинг» через афілійовані компанії (юридичні особи, афілійовані до комбінату по лінії Метінвесту):
      • Metinvest International SA – експорт металопрокату за межами України та СНД;
      • ТОВ «Метінвест-Євразія» – експорт металопродукції в Російську Федерацію;
      • ТОВ «Метінвест-Україна» – продаж металопрокату вагонними нормами в Україні та експорт в країни СНД;
      • Компанія «Метінвест-СМЦ» (мережа сервісних металоцентрів) – продаж металопродукції через сервісні металоцентри в Україні та Сербії;
      • ТОВ «Метінвест Холдинг» – продаж труб і граншлаку в країни СНД.
      - Відділ з виробництва та постачання продукції комбінату (за прямими договорами зі споживачами – неафілійованими компаніями - відвантаження гранульованого шлаку, щебенево-піщаної
суміші і залізного купоросу за попередньою оплатою).
      Обсяги відвантаження металопродукції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по регіонах світового ринку в 2011 році.
      - Агломерат:
      по Україні – 2 615,36 тис. т
      - Чавун переробний:
      по Україні – 75,52 тис. т
      в країни Азії – 327,22 тис. т
      в країни Америки – 5,02 тис. т
      - Прокат гарячекатаний конструкційний:
      по Україні – 211,25 тис. т
      в країни СНД - 28,59 тис. т
      в країни ЄС – 239,80 тис. т
      в країни Азії – 668,95 тис. т
      в країни Африки – 18,13 тис. т
      - Прокат гарячекатаний рифлений:
      по Україні – 14,11 тис. т
      в країни Азії – 5,22 тис. т
      - Прокат гарячекатаний товстолистовий:
      по Україні – 519,10 тис. т
      в країни СНД - 234,64 тис. т
      в країни ЄС – 476,19 тис. т
      в країни Азії – 573,17 тис. т
      в країни Африки – 84,14 тис. т
      в країни Америки – 131,36 тис. т
      - Прокат гарячекатаний тонколистовий:
      по Україні – 215,53 тис. т
      в країни СНД - 128,70 тис. т
      в країни ЄС – 308,74 тис. т
      в країни Азії – 182,31 тис. т
      в країни Африки – 4,13 тис. т
      - Прокат холоднокатаний:
      по Україні – 81,92 тис. т
      в країни СНД - 51,16 тис. т
      в країни ЄС – 57,68 тис. т
      в країни Азії – 157,75 тис. т
      в країни Африки – 27,23 тис. т
      - Прокат оцинкований:
      по Україні – 141,60 тис. т
      в країни СНД - 101,04 тис. т
      в країни ЄС – 2,41 тис. т
      - Сляби:
      по Україні – 164,41 тис. т
      в країни ЄС – 289,22 тис. т
      в країни Азії – 186,05 тис. т
      - Труби:
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      по Україні – 39,27 тис. т
      в країни СНД - 7,51 тис. т
      Найбільш значущими регіональними ринками збуту продукції комбінату протягом звітного року були Україна (54,57 %), країни Європейського Союзу (13,84 %) та країни Азії (21,13 %).
     
      4.6. Забезпечення залізорудною сировиною протягом 2011 року відбувалося в основному за прямими договорами з виробниками, а також через фірми-постачальники. Залізорудний концентрат
за звітний рік  надходив  на комбінат в  основному  вітчизняного  виробництва з  ПАТ  «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (6 344,05 тис.  т), ПАТ  «Центральний гірничо-збагачувальний
комбінат» (610,79 тис. т). Частка імпорту залізорудного концентрату складає 2,83 % (202,94 тис. т), постачання здійснює ВАТ «Лебединський ГЗК».
      За результатами 2011 року найбільшу кількість аглоруди отримано від ПАТ «Кривбасзалізрудком» (1655,25 тис. т). Частка імпорту аглоруди складає 14,85 % (245,80 тис. т), постачання здійснює
ТОВ «Метал-груп». В цілому за звітний період постачання залізорудної сировини можна вважати задовільними.
      Загальна кількість  коксу, отриманого  від усіх постачальників  протягом 2011 року, склала 2747,40 тис.т. Найбільшу кількість коксу отримано від ПАТ  «Авдіївський КХЗ» (2174,45 тис. т), ПАТ
«Донецьккокс» (340,56 тис. т) та ПАТ «Запоріжкокс» (195,00 тис.т). Кокс, що поставляється на комбінат, за своїми якісними показниками відповідає діючій нормативно-технічній документації та
задовольняє вимоги виробництва.
      В 2011 році від ПАТ «Північний ГЗК» отримано окатишів у розмірі 784,31 тис. т.
      Протягом 2011 року змінювалися ціни на основні види сировини: ціна на кокс у січні 2011 року складала 2 384 грн., що  на 15,22 % менше, ніж у квітні 2011 року – 2 747 грн.; у грудні ціна
зменшилася та склала 2 320 грн. Динаміка цін на аглоруду має найбільшу амплітуду: ціна у липні 2011 року складала 591,57 грн., що на 41,93% більше, ніж у січні 2011 року – 416,79 грн.; у грудні ціна
зменшилася до 523,33 грн., проте це більше на 25,56 %, ніж у січні.
     
      4.7. Основними клієнтами (споживачами) металопродукції ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» в 2011 році стали:
      • Metinvest International SA - через дану компанію отримано 42,37% доходу комбінату від реалізації товарів та послуг;
      • ТОВ «Метінвест-Україна» - 14,10 % доходу комбінату від реалізації товарів та послуг;
      • ПАТ «МК «Азовсталь» - 12,34 % доходу комбінату від реалізації товарів та послуг.
      У 2011 році з цими споживачами діяли наступні договори:
      з Metinvest International SA
      • 12 exp/001-10 від 20.07.2010 р.,
      • 12 exp/001-11 від 20.12.2010 р.,
      • 12 exp/09-11 від 30.03.2011 р.,
      • 12 exp/08-11 від 28.09.2011 р.
      (поставка продукції металургійного виробництва на умовах, зазначених у специфікаціях до контракту, оплата банківським переказом у доларах США і / або Євро).
      з ТОВ «Метінвест-Україна»
      •  195/126 від  24.09.2010 р.  (договір  комісії  -  комісіонер  зобов'язується  за  дорученням  комітента  за  плату  укласти  від  свого  імені,  але  за  рахунок  комітента,  договори,  в  тому  числі
зовнішньоекономічні  контракти купівлі-продажу/поставки продукції  для  реалізації  як  на території  України,  так  і  за її  межами;  оплата за договором здійснюється  в  валюті  продажу  кінцевому
покупцю; надходження грошових коштів на рахунок комітента та затвердження звіту комісіонера є підставою для виплати комісійної плати Комісіонеру),
      • 485 від 19.07.2010 р. (поставка продукції металургійного виробництва на умовах, зазначених у специфікаціях до контракту, оплата банківським переказом у гривнях).
      з ПАТ «МК «Азовсталь»
      • 798 від 01.03.2011 р. (поставка агломерату офлюсованого, оплата банківським переказом у гривнях за фактом постачання).
     
      4.8. Інформація про спільну діяльність, яку ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» проводить з іншими підприємствами, установами, організаціями відсутня.

      4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА”:
      1) Вид діяльності: Надання послуг з перевезення пасажирів; номер ліцензії: АВ №545384, дата видачі: 27.07.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Міністерство транспорту і зв’язку; строк
дії документа: 06.07.2007р. – 05.07.2012р.
      2) Вид діяльності: Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів  протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів; ліцензія знаходиться на стадії
оформлення.
      3) Вид діяльності: Постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами; номер ліцензії: АГ №500220, дата видачі: 12.11.2010р., Державний орган, що видав  ліцензію: Національна
комісія з регулювання електроенергетики України; строк дії документа: 11.11.2010р. – 10.11.2013р.
      4) Вид діяльності: Централізоване водопостачання і водовідведення; номер ліцензії: АВ №429204, дата видачі: 08.12.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Донецька обласна державна
адміністрація; строк дії документа: 10.12.2010р. – 09.12.2015р.
      5)  Вид  діяльності:  Заготівля,  переробка,  металургійна  переробка  брухту  чорних металів;  номер  ліцензії:  АГ  №578663,  дата  видачі:  07.06.2011р.,  Державний  орган,  що  видав  ліцензію:
Міністерство промислової політики України; строк дії документа необмежений.
      6) Вид діяльності: Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових металів; номер ліцензії: АВ №580923, дата видачі: 22.05.2011р., Державний орган, що видав ліцензію:
Міністерство промислової політики України; строк дії документа необмежений.
      7) Вид діяльності: Постачання природного газу за нерегульованим тарифом; номер ліцензії: АВ №527296, дата видачі: 14.10.2010р., Державний орган, що видав  ліцензію: Національна комісія
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регулювання електроенергетики; строк дії документа: 08.10.2010р. – 07.10.2015р.
      8) Вид  діяльності:  Господарська діяльність,  пов’язана  із  створенням  об’єктів  архітектури;  номер  ліцензії:  АВ  №515995, дата  видачі:  30.07.2010р.,  Державний  орган,  що  видав  ліцензію:
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України; строк дії документа: 30.07.2010р. – 07.07.2015р.
      9) Вид діяльності: Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку; номер ліцензії: АВ №542843, дата видачі: 20.09.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Національна комісія
з питань регулювання зв’язку України; строк дії документа до 07.10.2013р.
      10) Вид діяльності: Медична практика; номер ліцензії: АВ №554547, дата видачі: 28.09.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Міністерство охорони здоров’я України; строк дії документа:
22.07.2010р. – 17.08.2012р.
      11) Вид діяльності: Виробництво  теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії; номер ліцензії: АВ
№429222, дата видачі: 09.08.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Донецька обласна державна адміністрація; строк дії документа: 09.08.2010р. – 14.11.2012р.
      12) Вид діяльності: Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання; номер ліцензії: АВ №534639, дата видачі: 02.07.2010р., Державний орган, що видав  ліцензію: Державний
комітет ядерного регулювання України; строк дії документа: 02.07.2010р. – 02.07.2013р.
      13) Вид діяльності: Придбання, зберігання, перевезення, відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці IV); номер ліцензії: АВ №533418, дата видачі: 15.07.2010р., Державний орган, що видав ліцензію:
Комітет з контролю за наркотиками; строк дії документа: 15.07.2010р. – 27.08.2014р.
      14) Вид діяльності: Оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; номер ліцензії: АВ №541089, дата видачі: 22.07.2010р., Державний орган, що видав  ліцензію:
Головне управління ветеринарної медицини в Донецькій області; строк дії документа: 22.07.2010р. – 04.03.2014р.
      15) Вид  діяльності:  Видобування корисних копалин із родовищ, що  мають  загальнодержавне значення та включені  до  Державного  фонду родовищ корисних копалин;  номер ліцензії:  АВ
№391247, дата видачі: 27.08.2008р., Державний орган, що видав ліцензію: Державна геологічна служба; строк дії документа: 06.06.2008р. – 06.06.2013р.
      16) Вид діяльності: Спеціальний дозвіл на користування надрами; номер дозволу: №3950, дата видачі: 07.07.2006р., Державний орган, що видав  дозвіл: Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України; документ виданий на 13 років.
      17) Вид діяльності: Спеціальний дозвіл на користування надрами; номер дозволу: №3345, дата видачі: 16.07.2004р., Державний орган, що видав дозвіл: Державний комітет природних ресурсів
України; документ виданий на 10 років.
      18) Вид діяльності: Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки, підвищення кваліфікації;
номер ліцензії: АВ №552471, дата видачі: 19.08.2010р., Державний орган, що видав ліцензію: Міністерство освіти і науки України; строк дії документа: 04.06.2009р. – 04.06.2014р.
      19) Вид  діяльності:  Виробництво  електричної  енергії;  номер  ліцензії:  АГ  №500381,  дата  видачі:  12.05.2011р.,  Державний  орган,  що  видав  ліцензію:  Національна  комісія  з  регулювання
електроенергетики України; строк дії документа: 12.05.2011р. – 11.05.2016р.
      20)  Вид  діяльності:  Поставка  теплової  енергії;  номер  ліцензії:  АГ  №578280,  дата  видачі:  26.08.2011р.,  Державний  орган,  що  видав  ліцензію:  Національна  комісія  з  регулювання
електроенергетики України; строк дії документа: 28.07.2011р. – 27.07.2016р.
      21) Вид діяльності: Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; номер ліцензії: АГ №578287, дата видачі: 26.08.2011р., Державний
орган, що видав ліцензію: Національна комісія з регулювання електроенергетики України; строк дії документа: 28.07.2011р. – 27.07.2016р.
      22) Вид діяльності: Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях); номер ліцензії: АГ
№578278, дата видачі: 26.08.2011р., Державний орган, що видав ліцензію: Національна комісія з регулювання електроенергетики України; строк дії документа: 28.07.2011р. – 27.07.2016р.
     
     
      4.10. Захист прав інтелектуальної власності здійснюється за допомогою комплексу заходів на основі патентного права та авторського права. Для технічних об'єктів - це патентування винаходів,
корисних моделей та промислових зразків.
      Інформація про патенти на об'єкти промислової власності, що були отримані емітентом протягом 2011 року:
      - № 55602, корисна модель "Спосіб підготовки агломераційної шихти до спікання", виданий Укрпатентом 27.12.2010р., термін дії – 10 років;
      - №55644, корисна модель "Газовий пальник", виданий Укрпатентом 27.12.2010 р., термін дії – 10 років;
      - №55933, корисна модель "Спосіб усереднення компонентів агломераційної шихти", виданий Укрпатентом 27.12.2010р., термін дії – 10 років;
      - №56159, корисна модель "Спосіб сушіння і розігріву футеровки чавуновозного ковша", виданий Укрпатентом 10.01.2011р., термін дії – 10 років;
      - №56162, корисна модель «Горн агломераційної машини», виданий Укрпатентом 10.01.2011р., термін дії – 10 років;
      - №56575, корисна модель «Установка відвантаження вапна», виданий Укрпатентом 25.01.2011р., термін дії – 10 років;
      - №58259, корисна модель «Спосіб прокатки тонких і особливо тонких смуг на станах безперервної прокатки з використанням ефекту ППД», виданий Укрпатентом 11.04.2011р., термін дії – 10
років;
      - №61550, корисна модель «Спосіб енергозберігаючої прокатки сталевих злитків», виданий Укрпатентом 25.07.2011р., термін дії – 10 років;
      - №95581, винахід «Стаціонарний розподільник шихти», виданий Укрпатентом 10.08.2011р., термін дії – 20 років;
      - №64077, корисна модель «Спосіб розкрою слябових розкатів», виданий Укрпатентом 25.10.2011р., термін дії – 10 років;
      - №64948, корисна модель «Система розкрою слябових розкатів», виданий Укрпатентом 25.11.2011р., термін дії – 10 років.
      Інформація про торговельні марки видані Укрпатентом, терміну дії яких було продовжено протягом 2011 року;
      - №2297, торговельна марка, базова - продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №32540, торговельна марка («Іллічівець») - продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №34588, торговельна марка, базова - продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
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      - №25788, торговельна марка, базова - продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - № 70705, торговельна марка, базова - продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років), видана Роспатентом;
      - №25787, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №33106, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №39950, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №39951, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років);
      - №239090, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років), видана Роспатентом;
      - №36529, торговельна марка, продовження терміну дії на 10 років (термін дії безстроковий, за умови оплати мита кожні 10 років).
      Об'єкти права інтелектуальної власності, на які ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в 2011 році отримало охоронні документи:
      - Корисна модель  "Спосіб визначення металургійної цінності сировини", патент №56974, дата початку дії охоронного документа – 10.02.2011р., документ видано Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "Запальний горн агломераційної машини", патент №57930, дата початку дії охоронного документа – 25.03.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності , термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "П’ятова балка нагрівального агрегату", патент №58179, дата початку дії охоронного документа – 11.04.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "Електричний калорифер", патент №58376, дата початку дії охоронного документа – 11.04.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної власності,
термін дії - 10 років;
      -  Корисна  модель  "Установка  для  сушіння  сипучих  матеріалів",  патент  №58377,  дата  початку  дії  охоронного  документа  –  11.04.2011р.,  документ  видано  Державним  департаментом
інтелектуальної власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "Шпалопідбійка", патент №58437, дата початку дії охоронного документа – 11.04.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії - 10
років;
      - Корисна модель  "Універсальний зворотний клапан", патент №61032, дата початку дії охоронного  документа – 11.07.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель  "Спосіб  ведення доменної плавки", патент №59877, дата початку дії охоронного  документа – 10.06.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель  "Спосіб  відновлення полого  валу", патент №61128, дата початку дії охоронного  документа – 11.07.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель  "Спосіб ремонту кантувача рулонів", патент №62294, дата початку дії охоронного  документа – 25.08.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "Пристрій для автоматизованого управління вагонним сповільнювачем", патент №62618, дата початку дії охоронного документа – 12.09.2011р., документ видано Державним
департаментом інтелектуальної власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель "Шлакова чаша", патент №62708, дата початку дії охоронного документа – 12.09.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії - 10
років;
      - Корисна модель "Стенд для випробування пальників", патент №62730, дата початку дії охоронного документа – 12.09.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії - 10 років;
      -  Корисна  модель  "Спосіб  термообробки  сталі  для  бронефутерувальних  плит",  патент  №64796,  дата  початку  дії  охоронного  документа  –  25.11.2011р.,  документ  видано  Державним
департаментом інтелектуальної власності, термін дії - 10 років;
      - Корисна модель  "Спосіб  оновлення кліщовини колодцевого  крана", патент №64945, дата початку дії охоронного  документа – 25.11.2011р., документ видано  Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії - 10 років;
      - Твір образотворчого  мистецтва - емблема "З нами добрі серця", свідоцтво  №37006, дата реєстрації охоронного  документа – 18.02.2011р., документ видано  Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма для контролера Quantum системи управління «Модернізованої лінії виготовлення порошкового дроту», свідоцтво №38073, дата реєстрації охоронного документа –
21.04.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма для операторської панелі  Magelis системи управління "Модернізованої  лінії виготовлення  порошкового  дроту"», свідоцтво  №38072, дата реєстрації охоронного
документа – 21.04.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      -  «Комп'ютерна  програма  "Автоматизоване  місце  вагаря"»,  свідоцтво  №38071,  дата  реєстрації  охоронного  документа  –  21.04.2011р.,  документ  видано  Державним  департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма "Demon Vesov" ПАТ  "ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА"», свідоцтво  №38189, дата реєстрації  охоронного  документа – 27.04.2011р., документ  видано  Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце медичного статистика ЛДЦ ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво №38190, дата реєстрації охоронного документа – 27.04.2011р., документ
видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних "Автоматизоване робоче місце вагаря"», свідоцтво №38242, дата реєстрації охоронного документа – 29.04.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
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власності, термін дії не обмежений;
      -  «База  даних «Автоматизоване  робоче  місце  вагаря  ваг  №2», свідоцтво  №38514, дата  реєстрації  охоронного  документа  – 27.05.2011р.,  документ  видано  Державним  департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце вагаря ваг №2», свідоцтво №38730, дата реєстрації охоронного документа – 22.06.2011р., документ видано Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце з обліку та обробці карток профоглядів  ЛДЦ ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво №38731, дата реєстрації охоронного документа –
22.06.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «Автоматизоване робоче місце з обліку та обробці карток профоглядів  ЛДЦ ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво №38732, дата реєстрації охоронного документа – 22.06.2011р.,
документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних "Автоматизоване робоче місце медичного статистика ЛДЦ ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво №38914, дата реєстрації охоронного документа – 30.06.2011р., документ видано
Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ майстра КВПтаА ЦХП» (стаціонарн.), свідоцтво №39057, дата реєстрації охоронного документа – 07.07.2011р., документ видано Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ  майстра КВПтаА ЦХП» (переносн.), свідоцтво  №39058, дата реєстрації охоронного  документа – 07.07.2011р., документ видано  Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення операторської панелі Magelis», свідоцтво  №39063, дата реєстрації охоронного  документа – 07.07.2011р., документ видано  Державним
департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «База даних майстра КВПтаА ЦХП», свідоцтво  №39223, дата реєстрації охоронного  документа – 18.07.2011р., документ видано  Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «БД секретаря», свідоцтво №39389, дата реєстрації охоронного документа – 26.07.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не
обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ секретаря», свідоцтво №39339, дата реєстрації охоронного документа – 25.07.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності,
термін дії не обмежений;
      - «База даних «БД архів проектів», свідоцтво №39390, дата реєстрації охоронного документа – 26.07.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не
обмежений;
      - «Комп'ютерна  програма  «АРМ  архів  проектів», свідоцтво  №39340, дата реєстрації  охоронного  документа  – 25.07.2011р.,  документ  видано  Державним  департаментом  інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце з обліку лікарняних листів  ЛДЦ ПАТ  "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво  №39338, дата реєстрації охоронного  документа – 25.07.2011р.,
документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «Автоматизованого робочого місця з обліку лікарняних листів  ЛДЦ ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"», свідоцтво №39392, дата реєстрації охоронного документа – 26.07.2011р., документ
видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення операторської панелі Magelis системи контролю швидкості провішування вагонів  з агломератом на залізничних вагах №9», свідоцтво
№39393, дата реєстрації охоронного документа – 26.07.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення програмованого контролера Modicon Micro системи контролю швидкості провішування вагонів  з агломератом на залізничних вагах №9»,
свідоцтво №39391, дата реєстрації охоронного документа – 26.07.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «Аналіз товщини цинкового прокату ЦХП», свідоцтво №39631, дата реєстрації охоронного документа – 11.08.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ  контролера ВТК АГНЦ-2у» ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА», свідоцтво  №39632, дата реєстрації охоронного  документа – 11.08.2011р., документ видано  Державним
департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ оператора АГНЦ-2у поста РМ-17 та поста РМ-26 ЦХП», свідоцтво №39630, дата реєстрації охоронного документа – 11.08.2011р., документ видано Державним
департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «База даних відділу технічного відділу», свідоцтво №40337, дата реєстрації охоронного документа – 10.10.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «Інженер відділу виробництва і постачання», свідоцтво №40336, дата реєстрації охоронного документа – 10.10.2011р., документ видано Державним департаментом
інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ технічного контролю», свідоцтво №40335, дата реєстрації охоронного документа – 10.10.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма АРМ  «Житло  в  кредит», свідоцтво  №40512, дата реєстрації охоронного  документа – 18.10.2011р., документ видано  Державним департаментом  інтелектуальної
власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «БД житло в кредит», свідоцтво №40533, дата реєстрації охоронного документа – 19.10.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії
не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма «АРМ «Облік товарно-матеріальних цінностей лікувально-діагностичного центру ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», свідоцтво №40860, дата реєстрації охоронного документа –
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08.11.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма операторської панелі Magelis системи управління «Стану виробництва порошкового  дроту №1» ХМФ ПАТ  «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», свідоцтво  №40861, дата реєстрації
охоронного документа – 08.11.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «База даних «БД інженера ВВП», свідоцтво №40862, дата реєстрації охоронного документа – 08.11.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не
обмежений;
      - «База даних «БД обліку товарно-матеріальних цінностей лікувально-діагностичного центру ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», свідоцтво №40945, дата реєстрації охоронного документа – 11.11.2011р.,
документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений;
      - «Комп'ютерна програма контролера Modicon Micro 612 системи управління «Стану виробництва порошкового дроту №1» ХМФ ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА», свідоцтво №40975, дата реєстрації
охоронного документа – 15.11.2011р., документ видано Державним департаментом інтелектуальної власності, термін дії не обмежений.

      4.11. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснює свою діяльність в  рамках чинного законодавства України. Ніяких обмежень з боку органів  державної влади на господарську діяльність  підприємства
немає.
     
      4.12. Відповідно до плану НДР на 2011 рік на комбінаті виконувались 8 науково-дослідних робіт, виконавцями яких були українські наукові організації. Затрати на проведення НДР у 2011 році
склали 269,9 тис. грн.
      У 2011 році виконувались етапи робіт з освоєння наступних технологічних процесів:
      - Виконавець ПДТУ (Приазовський державний технічний університет): «Розробка та впровадження заходів з удосконалення технології виплавки напівспокійної низькокремнистої сталі та нагріву
злитків в колодязях, що забезпечують поліпшення якості металопрокату» (1 етап – 110,00 тис. грн.).
      В результаті реалізації першого етапу виконано багатофакторне статистичне дослідження плавок поточного виробництва, встановлено фактори, що впливають на виникнення дефекту "рвана
кромка"  на листовому  прокаті.  Проведено  дослідження  структури коркової  зони злитка напівспокійних низькокремнистих марок  сталі.  Відпрацьована технологія  розливання  низькокремнистої
напівспокійної сталі з розкисленням у виливниці, випробувана двостадійна технологія розкислення у ковші та під час розливання. Встановлено раціональну витрату гранульованого алюмінію на
розкислення  у  виливницях залежно  від  масової  частки  вуглецю  в  сталі.  Запропоновані  та  випробувані  в  промислових умовах заходи  щодо  вдосконалення  теплотехнології  нагріву  злитків
мартенівської сталі RSt37.2 у нагрівальних колодязях ЛПЦ-1700.
      - Виконавець ПДТУ: «Розробка та впровадження обладнання та енергозберігаючої технології відновлення та зміцнення роликів рольгангів стану 3000» (5 етап – 20,00 тис. грн.).
      При виконанні п'ятого етапу календарного плану для підвищення зносостійкості та тріщиностійкості роликів рольгангів розроблений енергозберігаючий засіб високошвидкісного наплавлення на
низькій  погонній  енергії.  Розроблено  та  виготовлено  обладнання  для  енергозберігаючої  високошвидкісної  наплавки  роликів  рольгангів.  Відпрацьовано  у  виробничих  умовах вищевказаний
енергозберігаючий  процес  наплавлення.  Проведена  наплавка  дослідної  партії  роликів  рольгангів  у  кількості  5  штук  та  здійснено  аналіз  експлуатаційних даних.  Продуктивність  наплавлення
підвищилася в 1,5 рази з 6 кг/год до 9 кг/год. Виробка бочки ролика знизилася з 3 мм на діаметр на рік до 2 мм на діаметр на рік.
      - Виконавець ТОВ «Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ»: «Розробка, розрахунок і оцінка ефективності технології із застосуванням пиловугільного палива в  доменному цеху ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» з
метою виведення зі складу дуття природного газу та зниження витрати коксу на 20-30%» (виконано два етапи – 70,00 тис. грн.).
      Розраховані зміни питомих витрат коксу та природного газу, продуктивності доменної печі на підвищення витрати ПВП на 1 кг/т чавуну в  залежності від його якісних показників  - вмісту золи,
сірки, летких речовин. Обґрунтовані та розроблені найбільш ефективні та доступні компенсуючи пропозиції, які необхідні для освоєння першого етапу ПВП - технології: вдування на 1 т чавуну
100-150 кг ПВП. Оцінено їх вплив на витрату коксу та продуктивність. Обґрунтовані та розраховані оптимальні технологічні режими з вдуванням ПВП (кг/т чавуну) у кількості: 50-100 (базовий режим
+ компенсація ПГ); 100-150 (базовий режим + компенсація за рахунок заходів  без значних капітальних витрат (1-й етап освоєння); 150-200 (базовий період + компенсація за рахунок заходів  із
значними капітальними витратами (2-й етап освоєння). Дана експертна оцінка максимально можливої витрати ПВП в  існуючих шихтових та технологічних умовах. Визначено гранично допустимий
вміст A, S, W у вугіллі для приготування ПВП.
      Розроблено доповнення до технологічного дослідження "Виробництво чавуну" в  частині особливостей технології доменної плавки із застосуванням ПВП. Проведено збір інформації, виконані
розрахунки, зумовлені підготовкою до впровадження прийнятих компенсуючих заходів. Удосконалено стосовно до технологічних умов ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" методику та програму зі статистичного
дослідження первинної інформації про роботу печей, а також розрахунку нових технологічних режимів із застосуванням ПВП на основі методики проф. Рамма А.Н.
      - виконавець ПНТП «Опора»: «Розробка калібрування та робочих креслень валків  для виробництва електрозварювальної труби d 38 та профілів  40*20 та 30*30 на трубозварювальній лінії
RN-40 ТЕЗЦ» (1 етап – 69,90 тис. грн.).
      Розроблено калібрування технологічного інструменту для прокатки круглої труби d 38 та профільних труб 40*20 та 30*30 і виконані на основі розроблених калібрувань робочі креслення валків
для виробництва труб зазначених перетинів на стані RN-40 ТЕЗЦ. Розрахунок калібрування для клітей формувальної та калібрувальної ліній виконаний за умови заповнення калібрів та отримання
при цьому геометричних параметрів профілів перетинів прямокутних та квадратних труб, що задовольняють за точністю вимогам ДСТУ 8639-82 та ДСТУ 8645-68. Для всіх нових валків розроблені
програми, що забезпечують можливість виготовлення відповідно до вимог розроблених робочих креслень на верстатах з ЧПК.
      Закінчення та впровадження зазначених робіт планується у 2012 році.
     
      4.13. Капітальні та фінансові інвестиції протягом звітного року здійснювалися відповідно до плану економічного та соціального  розвитку, згідно  із затвердженою на комбінаті інвестиційною
програмою. Обсяг капітальних інвестицій у 2011 році склав 340 855,4 тис. грн. без ПДВ.
      Основні напрями використання грошових коштів:
      - будівництво установки вдування ПВП для ДП №№ 1-5 – 166 637,4 тис. грн.;
      - будівництво нової ТВД-3 – 66 307,4 тис. грн.;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Стр. 21 из 105
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      - інші інвестиції (придбання обладнання для технічного переоснащення цехів комбінату) – 107 910,6 тис. грн.
      Сума, витрачена на капіталізовані капітальні ремонти, становить 251 414,8 тис. грн.
      Джерелом фінансування є власні кошти комбінату.
      Обсяг фінансових інвестицій у 2011 році склав 105 240,00 тис. грн., а саме: внесок до статутного фонду ТОВ "Приазовський ГЗК" у розмірі 240 тис. грн., внесок до статутного фонду ТОВ "СКОК
"Ай-Даніль" у розмірі 10 566,19 тис. грн., та передача цілісного майнового комплексу ТОВ "СКОК "Ай-Даніль" у розмірі 94 433,81 тис. грн.
     
      4.14. Основними принципами діяльності ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у сфері екології є пошук і використання в металургійному виробництві технологій і технічних рішень, що дозволяють зменшити
вплив  виробничої  діяльності  на навколишнє середовище.  Однією  з  найважливіших завдань,  які  ставить  перед  собою  комбінат,  є  зменшення  шкідливих викидів  в  атмосферу  та поліпшення
екологічної ситуації в Приазов 'ї.
      Екологічне законодавство, дія якого впливає на діяльність ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      - Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р.;
      - Водний кодекс України від 13.06.1995 р;
      - СанПіН № 4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення».
      У 2011 році ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» виконало наступні природоохоронні заходи, спрямовані на поліпшення навколишнього природного середовища:
      - Капітальні ремонти газоочисних споруд:
      Агломашини № 4 – 8 018,6 тис. грн.
      Доменних печей № 3 – 1 170,996 тис. грн.
      Мартенівських печей № 3-6 – 45,0 тис. грн.
      ККЦ (Киснево-конвертерний цех) – 123,216 тис. грн.
      ВВЦ (Вапняно-випалювальний цех )– 1,2 тис. грн.
      ТЕЦ-2 (Теплоелектроцентраль-2 )– 1 366,2 тис. грн.
      - Моніторинг навколишнього середовища – 186,991 тис. грн.
      - Розробка екологічної нормативної документації – 991,582 тис. грн.
      - Штрафні санкції за позовами – 221,703 тис. грн.
      Всього на вище перераховані заходи витрачено – 12 125,49 тис. грн.
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Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1.- 5.2. Основнi засоби вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок, якi
було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. Терміни користування основними засобами - відповідно з нормами амортизації основних засобів згідно Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств".
      1. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р. складає 11 112 906 тис. грн., з них:
      а) виробничого призначення – 10 420 882,5 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 3 010 260,5 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 6 754 159,7 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 454 692,5 тис. грн.;
      - інші – 201 769,8 тис. грн.;
      б) невиробничого призначення – 692 023,5 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 364 259,2 тис. грн.;
      - машини та обладнання - - 12 053,7 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 287 800,2 тис. грн.;
      - інші – 52 017,8 тис. грн.
      2. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 10 570 405,8 тис. грн., з них:
      а) виробничого призначення – 10 207 977 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 2 772 927,4 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 6 702 317,7 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 597 335,9 тис. грн.;
      - інші – 135 195,4 тис. грн.;
      б) невиробничого призначення – 362 428,8 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 328 982,6 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 19 858,6 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 326,8 тис. грн.;
      - інші – 13 260,9 тис. грн.
      3. Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р. складає 10 144 210,8 тис. грн., з них:
      а) виробничого призначення – 7 576 852,3 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 2 540 316,9 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 4 867 027,8 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 109 489,5 тис. грн.;
      - інші – 60 018,1 тис. грн.;
      б) невиробничого призначення – 2 567 358,5 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 461 287 тис. грн.;
      - машини та обладнання - 1 650 128 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 443 342,7 тис. грн.;
      - інші – 12 600,8 тис. грн.
      4. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 9 159 233,8 тис. грн., з них:
      а) виробничого призначення – 8 830 389,1 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 2 485 885,2 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 5 753 314,3 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 503 451,7 тис. грн.;
      - інші – 87 737,9 тис. грн.;
      б) невиробничого призначення – 328 844,7 тис. грн.;
      - будівлі та споруди – 306 706,6 тис. грн.;
      - машини та обладнання – 16 427,9 тис. грн.;
      - транспортні засоби – 208,6 тис. грн.;
      - інші – 5 501,6 тис. грн.
      5. Станом на 31.12.2011 р. знос основних засобiв пiдприємства склав 13,35% (1 411 172 тис. грн.):
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      а) знос основних засобiв виробничого призначення складає 13,49% (1 377 587,9 тис. грн.):
      - будiвлi та споруди – 10,35% (287 042,2 тис. грн.);
      - машини та обладнання – 14,16% (949 003,4 тис. грн.);
      - транспортнi засоби – 15,72% (93 884,2 тис. грн.);
      - iншi – 35,1% (47 457,5 тис. грн.)
      б) знос основних засобiв невиробничого призначення складає 9,27% (33 584,1 тис. грн.):
      - будiвлi та споруди – 6,77% (22 276 тис. грн.);
      - машини та обладнання – 17,27% (3 430,7 тис. грн.);
      - транспортнi засоби – 36,17% (118,2 тис. грн.);
      - iншi – 58,51% (7 759,3 тис. грн.).
      Основнi засоби працюють у важких умовах, що пов"язано зi специфiкою металургiйного виробництва: повний цикл технологічного виробництва, гарячий цикл виробництва, бесперервнiсть
технологiчних процесiв.
      Емiтент не має обмежень на використання майна. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмiнювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва
та інші матеріальні цінності, використовувати та вiдчужувати їх iншим шляхом (п.п. 5.5 Статуту ПАТ "ММК iм. Iллiча").
      Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені їх дооцiнкою.
      Виробничі потужності основних металургійних агрегатів використовуються відповідно до рівня їх завантаження заказами на виробництво продукції. У 2011 році рівень використання виробничих
потужностей був наступним:
      - аглофабрика – 98,49 % (встановлена річна виробнича потужність – 12 165 тис. т);
      - доменний цех – 95,78 % (встановлена річна виробнича потужність – 5 560 тис. т);
      - мартенівський цех – 94,5 % (встановлена річна виробнича потужність – 2 500 тис. т);
      - конвертерний цех – 123,2 % (встановлена річна виробнича потужність – 3 053 тис. т);
      - ФСЛЦ (електросталь) – 16,6 % (встановлена річна виробнича потужність – 76,7 тис. т);
      - слябінг-1150 – 44,7 % (встановлена річна виробнича потужність – 6 338 тис. т);
      - ЛПЦ-1700 – 76,1 % (встановлена річна виробнича потужність – 3 802 тис. т);
      - цех холодної прокатки – 53,5 % (встановлена річна виробнича потужність – 1 373 тис. т);
      - ЛПЦ-3000 – 76,7 % (встановлена річна виробнича потужність – 2 400 тис. т);
      - трубоелектрозварювальний цех – 15,5 % (встановлена річна виробнича потужність – 200 тис. т).
     
      5.3. Витрати на капітальний ремонт основних засобів  в  2011 року склали 662 142 тис. грн., або 203,25 % від рівня 2010 року (325 767 тис. грн.) . Збільшення витрат на капітальний ремонт за
звітний  період  пояснюється  зміною  програми  виробництва  та  ремонтів;  знос  основних  засобів;  збільшенням  вартості  матеріалів,  впровадженням  сучасних  технологій;  виконанням  великих
капітальних ремонтів  протягом звітного періоду ( капремонт міксера № 3 в  конвертерному цеху; капітальний ремонт третьої доменної печі, капремонт в  ЦХП, капремонт на стані "1700" та в  його
підрозділі - слябінг "1150").
      Витрати на поточний ремонт основних засобів за звітний період склали 271 322 тис. грн., або 138,35 % від рівня 2010 року (196 102 тис. грн.). Причини збільшення витрат на поточний ремонт за
звітний період: збільшення вартості матеріалів; збільшення вартості чол. / год.
     
      5.4. В звітному періоді основні засоби не надавались у заставу.
     
      5.5. Специфіка виробництва емітента, а саме – значність  масштабів  підприємства (4 основних виробничих комплексів, більш 110 структурних підрозділів), певна самостійність  структурних
підрозділів  у  здійснені  своєї  господарської  діяльності,  широкий спектр товарів  та послуг,  що  виробляються  – приводить  к  укладанню  емітентом  великої  кількості  як  короткострокових,  так  і
довгострокових договорів і контрактів. У зв’язку з цим надати інформацію щодо вартості укладених, але невиконаних договорів на кінець звітного року не уявляється можливим.
      Дохід від реалізації договорів та контрактів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у 2012 році очікується не менш рівня 2011 року.
     
      5.6. Зміни, які відбулися в 2011 році, у структурі основних засобів ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» : надійшло основних засобів первісною вартістю 355 765 тис. грн., вибуло основних засобів первісною
вартістю 139 825 тис. грн., тимчасово  не використовуються основні засоби залишковою  вартістю 1 120 тис. грн., повністю амортизовані первісною вартістю 39 795 тис. грн., вартість  основних
засобів, призначених для продажу 999 тис. грн.
     
      5.7. Розмір іншого додаткового капіталу станом на 01.01.2011 складає 2 848 904 тис. грн. Розмір іншого додаткового капіталу станом на 31.12.2011 складає 2 848 898 тис. грн.
     
      5.8. Капітальне будівництво на комбінаті в  2011 році здійснювалося відповідно до плану економічного і соціального розвитку, відповідно до затвердженого інвестиційного проекту ПАТ «ММК
ІМ. ІЛЛІЧА». Капітальні інвестиції станом на 01.01.2011 р. складають 40 066 тис. грн., станом на 01.01.2012 р. – 259 858 тис. грн. Витрати пов 'язані з незавершеним будівництвом ПАТ «ММК ІМ.
ІЛЛІЧА» станом на 01.01.2011 р. складають  728 826 тис. грн., станом на 01.01.2012 р. – 828 454 тис. грн. Авансові платежі для фінансування капітального  будівництва станом на 01.01.2011 р.
складають 690 тис. грн., станом на 01.01.2012 р. – 69 736 тис. грн. Джерелом фінансування є власні кошти комбінату.
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Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Станом на 31.12.2011 р. чисельність персоналу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» склала 36 997 осіб, в тому числі робітників - 29 906 осіб, або 80,83 % від загальної чисельності працівників комбінату,
КФС (керівники, фахівці, службовці) – 7 091 особа, відповідно 19,17 %. Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу, складає 177 осіб. Кількість
працівників представництва у м. Києві – 9 осіб.
      Фонд оплати праці в 2011 року склав 1 718 187 тис. грн.
     
      6.2. Первинна профспілкова організація комбінату була створена у 1924 році. З працівниками укладено Колективний договір 28.04.2001 р. із змінами та доповненнями, внесеними спільними
рішеннями Дирекції та профкому комбінату. Згідно із п. 1.6 Колективний договір має юридичну силу з моменту його підписання та діє до прийняття нового.
      При прийнятті на роботу з працівниками укладається трудовий договір. Перед укладанням трудового  договору у відділі кадрів  здійснюється професійний відбір кандидатів  із урахуванням
наявності освіти, спеціальності, кваліфікації та досвіду практичної роботи за необхідними в структурних підрозділах професіями та посадами. Після відбору кандидати направляються до керівників
у структурні підрозділи комбінату, в яких здійснюється комісійна перевірка знань групою провідних фахівців з остаточним висновком про прийом або обґрунтовану відмову від працевлаштування
за відсутності необхідної кваліфікації кандидата. Після цього кандидатура майбутнього працівника розглядається у відділі кадрів, де приймається остаточне рішення про його прийом на роботу до
даного підрозділу. При позитивному рішенні, після проходження медогляду та інструктажу з техніки безпеки, з працівником укладається трудовий договір відповідно до трудового законодавства
України.
     
      6.3. В умовах погіршення економічної ситуації, пов 'язаної з кризовими явищами, що  відбуваються у світовій системі виробництва, кадрова політика ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» планується в
напрямку подальшого зниження чисельності персоналу за рахунок різкого обмеження прийому нових працівників та продовження роботи з реорганізації, ліквідації та виведення окремих виробничих
активів  підприємства.  У  звітному  році  кадрова  політика  спрямована  на  забезпечення  соціального  захисту  найбільш  соціально  незахищеної  категорії  населення,  що  передбачає  пріоритетне
працевлаштування на комбінат інвалідів, які мають медичні обмеження, та молоді, яка закінчила вищі навчальні заклади, коледжі, базове Маріупольське вище металургійне професійне училище та
інші навчальні заклади регіону.
      Рівень забезпеченості персоналом станом на 31.12.2011 р. складає: штат робітників – 31 504 одиниці, факт – 29 206 осіб; КФС штат – 7 095 одиниць, факт – 7 091 особа.
      Станом на 31.12.2011 р. чисельність працівників, які мають вищу освіту, склала 7 022 особи, або 18,98 % від загальної кількості працівників. Середню спеціальну освіту мають 8 284 особи, або
22,39 %. Професійну технічну та загальну середню освіту мають 58,63 % працівників.
      Відповідно до програми "Підготовки та підвищення кваліфікації персоналу" у 2011 році проведено наступні форми та напрями навчання:
      - перепідготовка (навчання) знову прийнятих та переведених з інших цехів – 1 425 осіб;
      - освоєння другої професії – 1 693 особи;
      - підвищена кваліфікація робочих – 8 221 особа;
      - навчання працівників, які були працевлаштовані протягом 2011р., на семінарі з охорони праці – 676 осіб;
      - підвищення кваліфікаційних розрядів – 1 790 осіб;
      - підвищення кваліфікації керівників, фахівців, службовців – 8 704 особи;
      Згідно  з системою заохочення (системою преміювання) працівникам у 2011 році виплачено 195 804 тис. грн. Загальна сума матеріальної допомоги, що виплачена працівникам при виході у
щорічну відпустку в 2011 році, склала 79 579 тис. грн.
      Згідно з програмою соціального захисту інвалідів  у 2012 році заплановано 180 робочих місць для працевлаштування цієї категорії громадян. За програмою «Молодь - 2012» передбачається
працевлаштування  430 випускників  навчальних закладів:  вищих навчальних закладів,  технікумів,  коледжів,  базового  Маріупольського  вищого  металургійного  професійного  училища,  інших
профтехучилищ, які матимуть необхідну для комбінату освіту зі спеціальностей металургійного напрямку.
      З метою забезпечення соціального захисту працівників та пенсіонерів комбінату рішенням Правління та Профкому ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за № 29 від 22.05.2006р. та внесеним Доповненням від
19.06.2006р. на комбінаті затверджена та функціонує корпоративна програма «Соціальні гарантії», яка передбачає медичне страхування на 10-річний період 3600 ветеранів комбінату, звільнених у
зв’язку з виходом на пенсію у липні 2006 року. Відповідно до цієї програми за підсумками 2011 року в страхову компанію ТДВ «СК «ІЛЛІЧІВСЬКА» були перераховані кошти в розмірі 2 млн. грн.
      Крім цього, на підприємстві діє «Корпоративна програма страхування життя та пенсій працівників ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», за якою застраховано 4 тис. працівників комбінату. На реалізацію даної
програми в 2011 році було витрачено 6 млн. грн.
      В межах соціальних програм на оздоровлення членів  профспілки в  2011 році витрачено  коштів  48 338, 067 тис. грн., виділено  путівок в  санаторії, пансіонати та дитячі оздоровчі центри в
кількості 12 894 шт. За 12 місяців 2011 року виплачено матеріальної допомоги членам профспілки на загальну суму 8 367, 322 тис. грн.
     
      6.4. Будь-які правочини чи зобов 'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників  емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі,
відсутні.
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Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» від 15 квітня 2011 року прийняте рішення
внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
      Згідно діючої редакції Статуту Товариства органами Товариства є:
      Загальні збори акціонерів (Загальні збори) – вищий орган Товариства;
      Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;
      Дирекція – колегіальний виконавчий орган Товариства;
      Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.
      Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
      2) внесення змін до Статуту Товариства;
      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      5) прийняття рішення про розміщення акцій;
      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
      10) затвердження річного звіту Товариства;
      11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
      12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
      13) прийняття рішення про форму існування акцій;
      14) прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру;
      15) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
      16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      17) обрання членів  Наглядової ради, затвердження умов  цивільно-правових або трудових договорів  (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
      19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
      21) прийняття  рішення  про  виділ  та  припинення  Товариства,  крім  випадку,  передбаченого  ч.  4 ст.  84 Закону  України «Про  акціонерні  товариства», про  ліквідацію  Товариства,  обрання
ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків  ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що  залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного
балансу;
      22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
      23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
      24) обрання комісії з припинення Товариства;
      25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
      Повноваження, передбачені підпунктами 1-25, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.
      Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.
      До виключної компетенції Наглядової ради належить:
      - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
      - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних
зборів;
      - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством;
      - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
      - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
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      - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
      - обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства;
      - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
      - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства або члена Дирекції від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження
Генерального директора Товариства;
      - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
      - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.12.2.11 цього Статуту;
      - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків  виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про
акціонерні товариства»;
      - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства»;
      - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів  за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства;
      - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов 'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
      - надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства»;
      - затвердження колективного договору та надання згоди Генеральному директору на його підписання;
      - надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасників  інших господарських товариств, придбання або відчуження Товариством корпоративних прав  та акцій інших Товариств
будь-яким способом;
      - прийняття рішення щодо здійснення правочину (підписання договору/контракту), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;
      - надання згоди на здійснення правочинів щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, в тому числі по кредитним та іншим борговим зобов’язанням) та орендних операцій відносно
корпоративних прав та акцій;
      - надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на зборах господарських товариств, корпоративними правами
яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в т.ч. відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів;
      - погоджує рішення Дирекції про прийняття або відхилення зайвої підписки на акції Товариства;
      - затверджує плани (бюджети) Товариства;
      - затверджує пропозиції Дирекції щодо організаційної структури Товариства;
      - узгоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариств;
      - надання згоди на видачу довіреності на здійснення правочинів по відчуженню основних засобів, корпоративних прав (в тому числі акцій).
      Питання, що  належать  до  виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть  вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, крім випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні товариства».
      Дирекція є виконавчим органом, що здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням
таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх
рішень.
      До складу Дирекції входять Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора.
      Дирекція:
      - розробляє напрямки діяльності Товариства;
      - розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
      - організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
      - планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
      - визначає та приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик і т.і.;
      - затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства;
      - приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
      - визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань;
      - складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
      - розробляє порядок створення, використання та перерозподіл фондів Товариства;
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      - приймає рішення про придбання Товариством власних акцій;
      - приймає рішення та погоджує його з Наглядовою Радою про прийняття або відхилення зайвої підписки на акції Товариства;
      - приймає рішення про відмову у підписці на акції та про продаж акцій, які не повністю оплачені акціонером у встановлені строки;
      - організує випуск та розміщення цінних паперів;
      - визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
      - приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка не перевищує розмір, встановлений Наглядовою Радою;
      - приймає рішення за погодженням з Наглядовою Радою щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка перевищує розмір, встановлений Наглядовою Радою;
      - визначає виробничу структуру Товариства;
      - визначає організаційну структуру Товариства;
      - організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
      - приймає рішення за погодженням з Наглядовою Радою про участь Товариства у створенні суб’єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб;
      - складає поточні фінансові звіти;
      - готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства;
      - готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів статути і зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства;
      - визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах;
      - забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Ревізійної комісії;
      - організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;
      - здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
      - здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
      - організує діловодство та ведення архівів;
      - організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;
      - забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації;
      - вимагає від співробітників Товариства забезпечення економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації;
      - здійснює активний контроль виконання мір економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації.
      Дирекція розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на її розгляд Наглядовою Радою, Генеральним директором та членами Дирекції, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не
відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.
      Роботою Дирекції керує Генеральний директор.
      Перший заступник Генерального директора виконує обов’язки Генерального директора під час його відсутності на підприємстві.
      Генеральний директор здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:
      - скликає засідання Дирекції;
      - головує на засіданнях Дирекції;
      - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
      - організовує ведення протоколу на засіданнях Дирекції;
      - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства
      - організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової
звітності, порядку покриття збитків;
      - забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв’язків;
      - вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;
      - організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;
      - організує підготовку та укладення колективного договору;
      - звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
      - організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
      - здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами;
      - організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій,
відділень та представництв (у разі їх створення);
      - організує та проводить кадрову роботу, визначає склад та статус підрозділів  та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, затверджує штатний розклад Товариства,
дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);
      - розробляє та затверджує правила, процедури, інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства;
      - визначає умови оплати праці керівникам дочірніх підприємств, філій та представництв;
      - затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
      - самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
      - наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яких необхідне узгодження з Наглядовою радою, підписує трудові договори та контракти з робітниками. Має право передавати
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свої  повноваження  з  прийому,  переводу,  звільненню  та  застосуванню  дисциплінарних стягнень,  а  також  інших повноважень,  які  йому  наданні,  першому  заступнику  Генерального  директора,
заступнику Генерального директора по персоналу, начальнику відділу кадрів і керівникам структурних підрозділів;
      - призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою;
      - заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
      - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку ;
      - підписує затверджений Наглядовою радою колективний договір;
      - без довіреності діє від імені Товариства та представляє його у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями України та за її межами, а
також у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
      - укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
      - розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
      - вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
      - підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою;
      - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства. Довіреності на здійснення правочинів  по  відчуженню основних засобів  та корпоративних прав  (в  тому числі акцій) видаються за
наявності згоди Наглядової ради за двома підписами: Генерального директора та Фінансового директора;
      - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
      - затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи та послуги, що вироблені чи надані Товариством;
      - приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі за кордонні;
      - приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, та впровадження облікової політики Товариства;
      - приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед контрагентами і третіми особами;
      - ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;
      - забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов’язаних з виробничою та господарською діяльністю;
      - організовує підготовку і навчання кадрів;
      - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
      - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
      Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Генеральний директор від імені Товариства не має права :
      - вчиняти правочини на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) грн.;
      - передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень;
      - вчиняти правочин щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) грн.;
      - укладати договір, про отримання кредитів (позик) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень;
      - випускати та погашати будь-які боргові зобов’язання Товариства на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень;
      - придбати, відчужувати або списувати з балансу Товариства основні засоби, які мають балансову вартість, більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень за однією операцією або загальна
вартість таких операцій перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень на рік.
      Без наявності двох підписів Генерального директора або уповноважених ним осіб та Фінансового директора або Заступника Фінансового директора від імені Товариства не може бути здійснено
відчуження основних засобів, корпоративних прав  (в  тому числі акцій), а також не можуть бути здійснені платежі на суму, що перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Крім того, також без
попередньої згоди Наглядової ради не можуть бути відчужені корпоративні права та акції.
      Фінансові та банківські документи підписуються Фінансовим директором або Заступником фінансового директора після узгодження з Генеральним директором або уповноваженою ним особою.
      Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерська та фінансова служби Товариства.
      Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та
комісії з найкомпетентніших працівників Товариства.
      Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та
внутрішніми документами Товариства.
      Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.
      Генеральний директор на вимогу органів  та посадових осіб  Товариства зобов 'язаний надати можливість  ознайомитися з інформацією  про  діяльність  Товариства в  межах, встановлених
законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
      Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.
      Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
      - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
      - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Персональний склад утворених емітентом органів станом на 31.12.2011 року.
      Наглядова рада ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      Голова Наглядової Ради – 1. Чентуков Юрій Ілліч;
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      Члени Наглядової Ради – 2. Лагунова Тетяна Григорівна;
      3. Гончар Василь Григорович;
      4. Гронь Марина Вікторівна;
      5. Погожев Олександр Володимирович;
      6. Шурма Ростислав Ігорович;
      7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).
      Дирекція ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      Генеральний директор - 1. Бойко Володимир Семенович;
      Перший заступник Генерального директора – 2. Матвієнков Сергій Анатолійович;
      Заступник фінансового директора – 3. Демидов Геннадій Миколайович.
      Ревізійна комісія ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      Голова Ревізійної комісії – 1. Теленчі Герман Ігорович;
      Члени Ревізійної комісії – 2. Аліпа Олександр Федорович;
      3. Хворов Андрій Миколайович.
     
      7.2. У звітному 2011 році зміни та доповнення до Статуту чи інших внутрішніх документів в частині регулювання діяльності органів Товариства не вносилися. Повний текст чинної редакції Статуту
ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у вільному доступі розміщено на веб-сторінці емітента: ilyichsteel.metinvestholding.com.
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разом

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

Бойко Володимир Семенович -
Генеральний
директор (21
рік)

1938 Вища 118293 - 118293 0.003825 0.003825 - Голова Правління ПрАТ "Ілліч-
Сталь", код за ЄДРПОУ 24815801

Матвієнков Сергій Анатолійович -

Перший
заступник
Генерального
директора (2
роки)

1957 Вища 57277 - 57277 0.001852 0.001852 -
заступник Голови Правління ПрАТ
"Ілліч-Сталь", код за ЄДРПОУ
24815801

Демидов Геннадій Миколайович -

Заступник
Фінансового
директора (1
рік)

1970 Вища - - - - - -
Заступник фінансового директора
ПрАТ "Ілліч-Сталь", код за ЄДРПОУ
24815801

Чентуков Юрій Ілліч -
Голова
Наглядової
ради (1 рік)

1952 Вища 304567.5 - 304567.5 0.0098 0.0098 -

член Ревізійної комісії ПрАТ
"Страхове товариство "Іллічівське",
код за ЄДРПОУ 25186738, голова
Наглядової ради ТДВ "Страхова
компанія "Іллічівська", код за
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ЄДРПОУ 33225921

Лагунова Тетяна Григорівна -
член
Наглядової
ради (1 рік)

1951 Вища 212341.75 - 212341.75 0.0069 0.0069 - -

Гончар Василь Григорович -
член
Наглядової
ради (1 рік)

1949 Вища 2.5 - 2.5 0.00000008 0.00000008 - -

Гронь Марина Вікторівна -
член
Наглядової
ради (1 рік)

1970 Вища 20 - 20 0.00000065 0.00000065 - -

Погожев Олександр
Володимирович -

член
Наглядової
ради (1 рік)

1966 Вища - - - - - -
Голова Ради директорів Metinvest
Trametal S.p.A. (Італія); Директор
Spartan UK Limited (Великобританія)

Шурма Ростислав Ігорович -
член
Наглядової
ради (1 рік)

1983 Вища - - - - - -

Член Наглядової ради ПрАТ "Ілліч-
Сталь", код за ЄДРПОУ 24815801;
Член Ради директорів Metinvest
Trametal S.p.A. (Італія)

Білик Олександр Миколайович -

член
Наглядової
ради (1 рік)
(Секретар
Наглядової
ради)

1974 Вища - - - - - -

Член Наглядової ради ПрАТ "Ілліч-
Сталь", код за ЄДРПОУ 24815801;
Член Наглядової ради ПАТ
"Кіндратівський вогнетривкий
завод", код за ЄДРПОУ 00191767

Теленчі Герман Ігорович -
Голова
Ревізійної
комісії (1 рік)

1976 Вища - - - - - -

Член Ревізійної комісії ТДВ
"Страхова компанія "Іллічівська",
код за ЄДРПОУ 33225921; Член
Ревізійної комісії ПАТ
"Кіндратівський вогнетривкий
завод", код за ЄДРПОУ 00191767

Аліпа Олександр Федорович - член Ревізійної
комісії (1 рік) 1959 Вища 1761.75 - 1761.75 0.0001 0.0001 - -

Хворов Андрій Миколайович - член Ревізійної
комісії (1 рік) 1960 Вища 2.5 - 2.5 0.00000008 0.00000008 - -

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

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

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ - для
юридичних осіб -
резидентів або

ідентифікаційний код з
торговельного,
судового або

банківського реєстру
країни, де офіційно
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діяльності, - для
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(паю)
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особи у

статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі

дочірнього/
залежного

підприємства
емітента (грн)

Відсоток, який
становлять
акції (частка,
пай) посадової

особи у
статутному

(складеному,
пайовому)
капіталі

дочірнього/
залежного

підприємства

Відсоток
голосів у

вищому органі
дочірнього/
залежного

підприємства
за акціями
(часткою,
паєм), що
належать
посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

Кількість акцій
дочірнього/
залежного

підприємства,
які можуть

бути придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення
прав за

належними їй
опціонами
дочірнього/
залежного

підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
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      7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента відсутні.

      7.5.-7.6. Опис у хронологічному порядку попередніх посад, професійного досвіду посадових осіб ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      голова Наглядової ради - Чентуков Юрій Ілліч, розмір пакета акцій емітента - 1218270 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0098 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р,
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар
котельно-монтажного  цеху комбінату ім. Ілліча; слюсар-монтажник  збірно-зварювального  цеху Ждановського  заводу важкого  машинобудування; економіст-фінансист Ждановського  міськторгу;
молодший продавець  магазину № 10 Ждановського  райпо; молодший продавець, продавець, зав. магазином ОРС комбінату ім. Ілліча; ст. товарознавець  "Тюменьтрансгаз" (м. Тюмень); зав.
магазином № 63, директор бакалійної бази, начальник торгового сектору ОРС комбінату ім. Ілліча; в.о. заступника начальника, в.о. начальника, заступник генерального директора - начальник УГХТ
комбінату ім. Ілліча; начальник КРУ державної контрольно-ревізійної служби м. Маріуполя; заступник генерального директора - начальник контрольно-ревізійного управління ВАТ "ММК ім. Ілліча",
заступник генерального директора з персоналу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      член Наглядової ради - Лагунова Тетяна Григорівна, розмір пакета акцій емітента - 849367 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0069 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011
р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
лаборант  хімічної  лабораторії  ЦЗЛ  комбінату  ім.  Ілліча,  бухгалтер  господарського  цеху,  бухгалтер,  старший  бухгалтер  бюро  бухобліку  агломераційного  виробництва,  начальник  бюро  обліку
виробництва головної бухгалтерії, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер-член правління ВАТ "ММК ім. Ілліча", головний бухгалтер ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      член Наглядової ради - Гончар Василь Григорович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,00000008 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р,
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар
з ремонту обладнання, майстер з ремонту печей, начальник бюро оплати і праці, заступник начальника цеху з праці і кадрів КПЦ №1 Маріупольського заводу важкого машинобудування; начальник
лабораторії економічних досліджень і аналізу Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча; головний економіст Гіпромезу (м. Маріуполь); заступник начальника економічного відділу ВАТ
«ММК ім. Ілліча», заступник начальника планово-економічного управління ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      член Наглядової ради - Гронь Марина Вікторівна, розмір пакета акцій емітента - 80 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,00000065 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011 р,
непогашеної  судимості  за злочини,  вчинені  з  корисливих мотивів,  чи злочини у  сфері  господарської,  службової  діяльності  немає.  Інші  посади,  які  обіймала особа протягом своєї  діяльності:
розпорядник робіт, інженер з організації і нормування праці, економіст експериментального цеху гумовотехнічних виробів Маріупольського заводу важкого машинобудування; економіст, начальник
бюро, заступник начальника відділу перспективного розвитку ВАТ «ММК ім. Ілліча»;
      член Наглядової ради - Погожев Олександр Володимирович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 %, призначено на строк 3 роки з 15.04.2011
р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
майстер станочної дільниці монтажно-механічного цеху № 1 Череповецького МЗ, начальник бюро економіки та організації праці, начальник групи відділу ревізій та стратегічного планування, в.о.
начальника  управління  виробничої  економіки  дирекції  з  фінансів  та  економіки,  начальник  управління  виробничої  економіки  дирекції  з  фінансів  та  економіки,  директор  з  виробництва
Череповецького МК, директор дивізіону сталі та прокату ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";
      член Наглядової ради - Шурма Ростислав  Ігорович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 %, призначено  на строк 3 роки з 15.04.2011 р,
непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керівник
проектів  по фінансовому аналізу ТОВ "Проктер енд Гембл", м. Москва, консультант 1 категорії представництва компанії "Бостон Консалтінг Груп (Москоу) Лімітед", старший менеджер управління
планування та контролю дирекції зі стратегії ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", начальник управління планування та контролю дирекції зі стратегії ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", заступник генерального
директора - голови правління ЗАТ "Макіївський МЗ", заступник генерального директора - директор по фінансам ЗАТ "Макіївський МЗ", заступник генерального директора - фінансовий директор ЗАТ
"Макіївський МЗ", фінансовий директор ЗАТ "Макіївський МЗ", фінансовий директор дивізіону сталі та прокату ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", перший заступник директора дивізіону сталі та прокату
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";
      член Наглядової ради (Секретар) - Білик Олександр Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 %, призначено на строк 3 роки з
15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї
діяльності:  технічний  працівник  СШ  №  4,  юрисконсульт  Донецького  державного  технічного  університету,  юрисконсульт  АБ  "Юзівський",  юрисконсульт  ЗАТ  "Донецька  кондитерська  фабрика",
юрисконсульт, в.о. начальника юридичного відділу ЗАТ "АВК", начальник юридичного відділу ТОВ "Укрвуглемаш", приватний підприємець, заступник комерційного директора по правовим питанням
ТОВ  "Укрвуглемаш",  начальник  юридичного  управління  ЗАТ  "Науково-виробнича  компанія  "Гірничі  машини",  заступник  начальника  юридичного  управління,  начальник  відділу  з  управління
корпоративними правами юридичного управління, начальник управління корпоративними правами дирекції з правового забезпечення ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ";
      Генеральний директор - Бойко  Володимир Семенович. Рішення про  призначення прийнято  загальними зборами акціонерів  ВАТ  «ММК  ім. Ілліча», які відбулися 01.07.2010 р. Призначення
посадової особи виконано на підставі Протоколу № 13 загальних зборів акціонерів ВАТ «ММК ім. Ілліча» від 01.07.2010 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01412%. Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 473172 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.
      Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: трубопроводчик цеху водопостачання заводу ім. Ілліча; слюсар, шляховий відкатчик тресту "Сталіншахтбуд" м. Донецька; вугільник
тралфлоту "Главмурманрибпром" м. Мурманська; різчик холодного металу, бригадир відділки металу, старший майстер листопрокатного цеху № 6 завода ім. Ілліча; помічник начальника цеху по
листовідділці листопрокатного цеху 3600 заводу "Азовсталь"; старший майстер відділки ЛПЦ №6 завода ім. Ілліча, в.о. заступника начальника виробничо-розпорядчого відділу по виробництву,
начальник  ЛПЦ  №6,  заступник  начальника  виробничо-розпорядчого  відділу  по  прокатному  виробництву,  начальник  виробничо-розпорядчого  відділу,  заступник  генерального  директора  по
виробництву - начальник відділу по виробництву та постачанню продукції, генеральний директор ВАТ "ММК ім. Ілліча", Голова Правління - генеральний директор ВАТ "ММК ім. Ілліча", депутат
верховної ради України, Голова Правління ВАТ "ММК ім. Ілліча".
      Перший заступник генерального директора - Матвієнков Сергій Анатолійович. Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ «ММК ім. Ілліча», які відбулися 01.07.2010
р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 13 загальних зборів акціонерів ВАТ «ММК ім. Ілліча» від 01.07.2010 р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00684%.
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Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 229108 акцій Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки.
      Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: майстер механічного цеху № 1 Феодосійського механічного заводу; начальник зміни ремонтно-механічного цеху № 2 комбінату ім.
Ілліча, інструктор парткому комбінату ім. Ілліча; інструктор оргвідділу Іллічівського райкому партії. Заступник секретаря парткому комбінату ім. Ілліча; начальник бюро, заступник начальника відділу
кооперованих постачань РМЗ; заступник генерального директора по побуту та загальним питанням ВАТ "ММК ім. Ілліча"; народний депутат Верховної ради України, перший заступник генерального
директора – головний інженер ВАТ «ММК ім. Ілліча».
      Заступник фінансового директора Демидов Геннадій Миколайович. Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 24.09.2010 р. Володiє часткою в статутному
капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково.
      Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: слюсар по ремонту металургійного обладнання ВАТ "Макіївський МК", машиніст крану металургійного виробництва ВАТ "Макіївський
МК", помічник майстра доменого цеху ВАТ "Макіївський МК", економіст ВАТ "Макіївський МК", начальник відділу планування та аналізу господарської діяльності ВАТ "Макіївський МК", начальник
планово-економічного відділу ЗАТ "Макіївськй МЗ", начальник планово-бюджетного відділу ВАТ "Єнакіївський МЗ", фінансовий контролер "ВАТ "Єнакіївський МЗ".
      Голова Ревізійної комісії - Теленчі Герман Ігорович, розмір пакета акцій емітента - 0 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0 %, призначено на строк до чергових загальних зборів
акціонерів з 15.04.2011 р, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Інші посади, які обіймала особа протягом
своєї діяльності: консультант-експерт ТОВ «ФБС-Аудит» (м. Маріуполь); економіст головної бухгалтерії, провідний економіст бюро обліку виробництва, начальник аудиторського бюро, заступник
головного бухгалтера ВАТ «ММК ім. Ілліча»;
      член Ревізійної комісії - Хворов  Андрій Миколайович, розмір пакета акцій емітента - 10 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,00000008 %, призначено на строк до чергових
загальних зборів  акціонерів  з  15.04.2011 р,  непогашеної  судимості  за злочини,  вчинені  з  корисливих мотивів,  чи злочини у сфері  господарської,  службової  діяльності  немає.  Інші  посади,  які
обіймала  особа  протягом  своєї  діяльності:  геолог  Зейсько-Покровської  геологорозвідувальної  партії;  диспетчер,  майстер з  ремонту  металургійних печей,  економіст  з  планування,  майстер  з
ремонту металургійних печей цеху Слябінг-1150 Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, заступник начальника фінансового відділу ВАТ «ММК ім. Ілліча», в.о. начальника фінансового
відділу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      член Ревізійної комісії - Аліпа Олександр Федорович, розмір пакета акцій емітента - 7047 шт., їх частка у загальній кількості голосуючих акцій 0,0001 %, призначено  на строк  до  чергових
загальних зборів  акціонерів  з  15.04.2011 р,  непогашеної  судимості  за злочини,  вчинені  з  корисливих мотивів,  чи злочини у сфері  господарської,  службової  діяльності  немає.  Інші  посади,  які
обіймала особа протягом своєї діяльності: старший технік групи по вдосконалюванню організації виробництва й праці в цехах допоміжного виробництва Ждановського металургійного заводу імені
Ілліча, старший інженер групи по  вдосконалюванню  організації виробництва й праці в  прокатних і трубних цехах, заступник  секретаря комітету комсомолу заводу імені Ілліча, майстер ділянки
фінісажу балонного цеху, змінний майстер виробничої ділянки обробки, фарбування й відвантаження балонів, начальник зміни виробничої ділянки обробки, фарбування й відвантаження балонів,
майстер основної виробничої ділянки гарячої обробки балонів, старший майстер основної виробничої ділянки гарячої обробки балонів  № 1, заступник начальнику економічного відділу, заступник
начальнику відділу перспективного розвитку, начальник відділу перспективного розвитку ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
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Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати
Наглядова рада Виконавчий орган Разом

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основна заробітна плата
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього

      Члени Наглядової ради ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не отримують винагороду. Питання порядку денного Загальних зборів  акціонерів  (Протокол №13 від 01.07.2010 р.) «Про затвердження умов
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства» знято з розгляду.
      Згода на оприлюднення інформації про розмір винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.
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Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Інформація про засновників:
      1.Держава в особі Фонду державного майна України.
      Кількість акцій 2 149 241 800 (шт.)
      Частка у статутному капіталі становила 64,12 %.
      2.Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.
      Кількість акцій 1 202 470 680 (шт.)
      Частка у статутному капіталі становила 35,88 %.
      Станом на 31.12.2011 року вищезазначені засновники не володіють акціями Товариства.
     
      9.2. На кінець звітного 2011 року кількість акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» складає 45 702 особи. Кількість акцій, які перебувають в обігу, на кінець звітного періоду складає 12 371 260 750 шт.
     

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника
істотної участі або зазначення - "фізична особа"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або ідентифікаційний код з

торговельного, судового або банківського реєстру
країни, де офіційно зареєстрований іноземний

суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних
осіб - нерезидентів

Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який
становлять акції

(частка, пай) у
статутному

(складеному,
пайовому) капіталі

емітента

Відсоток голосів у
вищому органі

емітента за акціями
(часткою, паєм), що
належать власнику
істотної участі, у
загальній кількості

голосів

у прямому
володінні

через
афілійованих

осіб
разом

1 2 3 4 5 6 7
ПРАТ "ІЛЛІЧ-СТАЛЬ", 87504, Україна, Донецька обл., м.
Маріуполь, вул. Семашка, 18 24815801 757572865 - 757572865 24.49461 24.49461

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю
"МЕТІНВЕСТ Б.В.", Нідерланди, м. Гаага, 2514 JM,
Александерштраат, 23

24321697 2309024900 - 2309024900 74.65771 74.65771

      9.4. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» отримало аналітичну інформацію про власніків 10 і більше відсотків статуного капіталу Товариства від зберігача ТОВ "Об'єднана реєстраційна компанія" листом від
29.03.2011 за № 1855-Z/2011.
      Найменування власника – приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.» (Нідерланди, м. Гаага, 2514JM, Александерштраат, 23. Реєстраційний номер – 24321697). Було
74,6455% статутного фонду ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», стало 74,6577% статутного фонду. Підстава для зміни пакета акцій власника акцій: придбання акцій емітента.
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Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Між ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та його афілійованими особами, які є такими станом на 31.12.2011 р., укладені наступні договори протягом звітного року:
     
      Приватне акціонерне товариство «Ілліч - Сталь» - юридична особа, яка володіє від 10 та більше відсотками акцій емітента:
     
      Договір № 4678
      Дата укладення: 22.12.2011р.
      Термін дії: до 31.12.2012р.
      Сторони договору: Орендодавець - ПрАТ «Ілліч-Сталь», Орендар – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: Оренда вагонів.
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в  національній валюті України, в  безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів  на поточний рахунок
Орендодавця.  Склад  і  вартість  об’єкта  оренди  узгоджується  сторонами  в  Додатку  до  договору,  що  підписується  уповноваженими  представниками  сторін,  завіряється  печатками  сторін і  є
невід’ємною частиною цього договору.
      Сума за договором: 13 837 424,22 грн.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю «Соціальне відродження Донбасу» юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
     
      Договір № 2472
      Дата укладення: 07.06.2011р.
      Термін дії: до 31.05.2012р.
      Сторони договору: Орендодавець - ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», Орендар – ТОВ «Соціальне відродження Донбасу».
      Предмет договору: Оренда автомобіля.
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в  національній валюті України, в  безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів  на поточний рахунок
Орендодавця.  Склад  і  вартість  об’єкта  оренди  узгоджується  сторонами  в  Додатку  до  договору,  що  підписується  уповноваженими  представниками  сторін,  завіряється  печатками  сторін і  є
невід’ємною частиною цього договору.
      Сума за договором: 346,57 грн.
     
      Договір № 3914
      Дата укладення: 30.09.2011р.
      Термін дії: до 31.12.2011р.
      Сторони договору: Продавець – ТОВ «Соціальне відродження Донбасу», Покупець - ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: Покупка щебеню гранітного фр 25-60мм, фр 5-20 мм, фр 40-70 мм.
      Методика ціноутворення: Ціни на товар визначаються з урахуванням кон’юнктури ринку на момент постачання та фіксуються у специфікаціях до даного договору.
      Сума за договором: 11 666,44 грн.
     
      Приватне акціонерне товариство «Першотравневий райагрохім» юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
     
      Договір № 1194
      Дата укладення: 01.01.2011р.
      Термін дії: до 04.05.2011р.
      Сторони договору: Орендодавець – ПрАТ «Першотравневий райагрохім», Орендар – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: Оренда рухомого та нерухомого майна.
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в  національній валюті України, в  безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів  на поточний рахунок
Орендодавця.  Склад  і  вартість  об’єкта  оренди  узгоджується  сторонами  в  Додатку  до  договору,  що  підписується  уповноваженими  представниками  сторін,  завіряється  печатками  сторін і  є
невід’ємною частиною цього договору.
      Сума за договором: 10 000,00 грн.
     
      Приватне акціонерне товариство «Першотравнева райагротехніка» юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
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      Договір № 1193
      Дата укладення: 01.01.2011р.
      Термін дії: до 04.05.2011р.
      Сторони договору: Орендодавець – ПрАТ «Першотравнева райагротехніка», Орендар – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: Оренда основних засобів.
      Методика ціноутворення: Розрахунки за даним договором здійснюються в  національній валюті України, в  безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів  на поточний рахунок
Орендодавця.  Склад  і  вартість  об’єкта  оренди  узгоджується  сторонами  в  Додатку  до  договору,  що  підписується  уповноваженими  представниками  сторін,  завіряється  печатками  сторін і  є
невід’ємною частиною цього договору.
      Сума за договором: 12 000,00 грн.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю «СКОК «Ай-Даніль» юридична особа, в якій емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі:
     
      Договір № 1710
      Дата укладення: 22.04.2011р.
      Термін дії: до 12.01.2012р.
      Сторони договору: Виконавець – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», Замовник – ТОВ «СКОК «Ай-Даніль».
      Предмет договору: Перевезення пасажирів.
      Методика ціноутворення: Оплата виконаних за цим Договором робіт проводиться Замовником в розмірі, передбаченому кошторисом.
      Сума за договором: 166,84 грн.
     
      Договір № 859
      Дата укладення: 24.02.2011р.
      Термін дії: до 31.12.2011р.
      Сторони договору: Виконавець – ТОВ «СКОК «Ай-Даніль», Замовник – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: путівки до санаторію.
      Методика ціноутворення: Оплата виконаних за цим Договором робіт проводиться Замовником в розмірі, передбаченому кошторисом.
      Сума за договором: 14 896 000,00 грн.
     
      Договір № 749
      Дата укладення: 07.11.2011р.
      Сторони договору: Виконавець – ТОВ «СКОК «Ай-Даніль», Замовник – ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Предмет договору: за харчування.
      Методика ціноутворення: Оплата виконаних за цим Договором робіт проводиться Замовником в розмірі, передбаченому кошторисом.
      Сума за договором: 8 300,00 грн.
     
     
      10.2. Інформація про операції з афілійованими особами ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 31.12.2011 року:
     
      1. ПрАТ «Ілліч-Сталь»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, яка володіє від 10 та більше відсотками акцій емітента;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 16 803 679,13 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 9 011 857,56 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 116 170 278,40 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 410 176 569,21 грн.
      2. ПрАТ «Хліб Приазов я»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 5 795 768,58 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 5 854 768,58 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 відсутня.
      3. ТДВ «Страхова компанія «Іллічівська»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
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      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 208,84 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 5 588,97 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 1 198,67 грн.
      4. ТОВ «Соціальне відродження Донбасу»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 31 191 672,12 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 47 522 767,06 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 відсутня.
      5. ПрАТ «Першотравневий райагрохім»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 231 224,39 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 224 724,39 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 – відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 – відсутня.
      6. ПрАТ «Першотравнева райагротехніка»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 65 925,06 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 41 238,44 грн.
      7. ТОВ «Телекомпанія Авеста»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 – 31 489,60 грн.;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 31 489,60 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 відсутня.
      8. ТОВ «СКОК «Ай-Даніль»:
      - характер відносин між емітентом та афілійованою особою - юридична особа, в яких емітент має істотну участь більш ніж 10 відсотків у статутному капіталі;
      - дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 – 600 204,28 грн.;
      - кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня;
      - кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 відсутня.
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Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. У 2011 року ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА” не виступав учасником судових процесів  і процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних
активів чи сумарного обсягу реалізації емітента.
      11.2. Факти виплати ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" протягом звітного періоду штрафних санкцій:
      - заявлено претензій до комбінату – 93 на суму 14 087,60 тис. грн.;
      - заявлено позовів до комбінату – 89 на суму 15 999,80 тис. грн.
      - заявлено претензій від комбінату – 59 на суму 2 698,56 тис. грн.;
      - підготовлено та направлено позовів від комбінату – 137 на суму 56 818,06 тис. грн.;
      У зв’язку з тим, що  у судовому поточному проваджені ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА» постійно  знаходяться не менш  100 справ  (нестачі, позики, розрахунки, якість  продукції, трудові  відносини,
матеріальна шкода та ін.), надати конкретну інформацію по  кожній поточній справі, а саме: дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду і
поточний стан розгляду, не уявляється можливим.
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Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1.  У  сфері  корпоративного  управління  ПАТ  «ММК  ІМ.  ІЛЛІЧА» дотримується  вимог  Цивільного  кодексу  України,  Господарського  кодексу  України,  Законів  України  «Про  акціонерні
товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок».
      ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

      12.2. Інформація про вищий орган емітента:
     
      12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів:
      Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про  проведення  Загальних зборів  Товариства та їх порядок  денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в  переліку акціонерів,  складеному в  порядку,
встановленому законодавством про  депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою  радою, а в  разі скликання позачергових Загальних зборів  на вимогу акціонерів  у випадках,
передбачених п. 12.2.11 Статуту, - акціонерами Товариства, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів  і не може бути
встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до
дати їх проведення.
      Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      Товариство  не пізніше ніж за 30 днів  до  дати проведення загальних зборів  публікує в  офіційному друкованому виданні повідомлення про  проведення загальних зборів, а також надсилає
повідомлення про проведення загальних зборів  та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Товариство також не пізніше ніж за 30 днів  до дати проведення
загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену діючим законодавством.
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне
повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
      - з власної ініціативи;
      - на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      - на вимогу Ревізійної комісії;
      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
      - в інших випадках, встановлених законом.
      Вимога про  скликання позачергових Загальних зборів  подається в  письмовій формі  Генеральному директору, для подальшої  передачі Наглядовій раді, на адресу за місцезнаходженням
Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
      У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма
акціонерами, які її подають.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
      Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення
позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
      У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.
      У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані
акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства у суді.
      Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного належить до виключної компетенції Наглядової ради ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
      Кожному акціонеру надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час  та в  доступному  місці,  а в  день  проведення загальних зборів  - також  у  місці їх проведення.  У повідомленні  про  проведення  Загальних зборів  вказується конкретно  визначене місце для
ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      Кожний акціонер має право  внести пропозиції щодо  питань, включених до  порядку денного  Загальних зборів  Товариства, а також  щодо  нових кандидатів  до  складу органів  Товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів  до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів  до складу органів
Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до  порядку денного Загальних зборів  Товариства подається в  письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або  класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
Товариства.
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      Наглядова рада Товариства, а в  разі скликання позачергових Загальних зборів  такого Товариства на вимогу акціонерів  - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення
пропозицій до  порядку денного  не пізніше ніж  за 15 днів  до  дати проведення Загальних зборів, а щодо  кандидатів  до  складу органів  Товариства - не пізніше ніж  за 4 дні до  дати проведення
Загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів  (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  простих акцій, підлягають обов 'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі
рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 12.2.20
- 12.2.22 Статуту.
      Зміни до  порядку  денного  Загальних зборів  вносяться  лише шляхом включення  нових питань  та проектів  рішень  із  запропонованих питань.  Товариство  не має права вносити зміни до
запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів  Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів  з моменту його
прийняття.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації в офіційному виданні ДКЦБФР.
      Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.
      Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного у суді не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи
може постановити рішення про зобов 'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
      Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється діючим законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.
      Статутом ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не передбачено проведення заочного голосування.
      Усі акції Товариства є простими іменними. Спеціальний порядок підрахунку голосів у залежності від голосів за простими чи привілейованими акціями не передбачений.
      Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Порядок ознайомлення з Протоколами загальних зборів акціонерів після їх проведення:
      • документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві;
      • копії документів надаються на запит акціонера;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
     
      12.2.2. За три останні роки було проведено зборів вищого органу ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      2009 рік – чергові Збори акціонерів.
      Дата проведення Зборів: 24 квітня 2009 року.
      Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, буд. 1, Палац культури ім. Карла Маркса.
      Кворум Зборів: 91,04 %.
      2010 рік – чергові Збори акціонерів, позачергові Збори акціонерів.
      Дата проведення чергових Зборів: 01 липня 2010 року.
      Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, буд. 1, Палац культури ім. Карла Маркса.
      Кворум Зборів: 98,55 %.
      Дата проведення позачергових Зборів: 02 вересня 2010 року.
      Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, буд. 1, Палац культури ім. Карла Маркса.
      Кворум Зборів: 98,55 %.
      2011 рік – чергові Збори акціонерів.
      Дата проведення Зборів: 15 квітня 2011 року.
      Місце проведення Зборів: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, буд. 1, Палац культури ім. Карла Маркса.
      Кворум Зборів: 99,23%.
     
      12.2.3. У звітному 2011 році відбулись чергові загальні Збори акціонерів.
      Дата проведення чергових загальних Зборів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»: 15 квітня 2011 року.
      Місце проведення загальних Зборів: м. Маріуполь, вул. Левченка, 1, Палац культури імені Карла Маркса.
      Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 45 769.
      Для участі в  Загальних Зборах Товариства зареєструвалися акціонери (їх представники), які в  сукупності володіють  12 276 472 731 (дванадцять  мільярдів  двісті сімдесят шість  мільйонів
чотириста сімдесят дві тисячі сімсот тридцять одна) акціями Товариства, що  надають право голосувати для вирішення питань, що  відносяться до компетенції Загальних Зборів  акціонерів, що
складає 99,23 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
      На Загальних зборах Товариства присутні:
      1.Акціонери Товариства (їх представники) в кількості – 181 осіб.
      На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ досягнуто (протокол Реєстраційної комісії).
      Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
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      1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства.
      2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
      3. Звіт Наглядової ради Товариства.
      4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
      5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
      6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2010 рік.
      7. Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2011 рік.
      8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      9. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
      10. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
      11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів  акціонерів, із зазначенням характеру правочинів  та їх
граничної вартості.
      Результати розгляду питань порядку денного:
      З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства» вирішили:
      1.1. Обрати Секретарем Загальних зборів  – Білика Олександра Миколайовича, за результатами проведення Загальних зборів  Голові і Секретарю скласти та підписати протокол Загальних
зборів.
      1.2. Затвердити такий регламент роботи зборів:
      - для доповідей – до 15 хвилин;
      - для співдоповідей – 5 хвилин;
      - для питань та відповідей – 3 хвилини.
      1.3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
      Якуб Тамара Миколаївна – голова Лічильної комісії;
      Кравець Олена Миколаївна - член Лічильної комісії;
      Палєха Юлія Володимирівна - член Лічильної комісії;
      Компанієць Тетяна Олександрівна - член Лічильної комісії;
      Полонська Наталя Олександрівна - член Лічильної комісії;
      Титоренко Галина Володимирівна - член Лічильної комісії;
      Тімков Олексій Володимирович - член Лічильної комісії;
      Цвіров Леонід Євгенович- член Лічильної комісії;
      Солодін Дмитро Олександрович член Лічильної комісії;
      Дащенко Віктор Анатолійович - член Лічильної комісії.
      Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 143 дійсних бюлетенів № 1; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 38 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 131 629 голосів, що складає 99,99722 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 9 052 голосів, що складає 0,00007
% від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 2 431 голосів, що складає 0,00002 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 329 619 голосів,
що складає 0,00269 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік» вирішили:
      2.1. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
      Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 145 дійсних бюлетенів № 2; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 36 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 341 444 голосів, що складає 99,99893 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 9 584 голосів, що складає 0,00008
% від кількості голосів  учасників  зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 19 862 голосів, що  складає 0,00016 % від  кількості голосів  учасників  зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА  НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 101 841
голосів, що складає 0,00083 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства» вирішили:
      3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
      Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 146 дійсних бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 35 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 342 855 голосів, що складає 99,99894 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 24 579 голосів, що складає 0,00020
% від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 8 503 голосів, що складає 0,00007 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 96 794 голосів,
що складає 0,00079 % від кількості голосів учасників зборів.
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      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З четвертого питання порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік» вирішили:
      4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
      Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 147 дійсних бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 287 311 голосів, що складає 99,99849 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 54 730 голосів, що складає 0,00045
% від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 49 943 голосів, що складає 0,00041 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 80 747 голосів,
що складає 0,00065 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік» вирішили:
      5.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2010 р., Звіт про  фінансові результати за 2010 рік, Звіт про  рух грошових коштів  за 2010 рік, Звіт про  власний капітал за 2010 рік за
формами: Ф1 (Баланс), Ф2 (Звіт про фінансові результати), Ф3 (Звіт про рух грошових коштів), Ф4 (Звіт про власний капітал), Ф5 (Примітки до річної фінансової звітності).
      Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 151 дійсних бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 30 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 351 347 голосів, що складає 99,99901 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 34 929 голосів, що складає 0,00028
% від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 14 095 голосів, що складає 0,00011 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 72 360 голосів,
що складає 0,00060 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2010 рік» вирішили:
      6.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 418 885 000,00 (чотириста вісімнадцять мільйонів  вісімсот вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) гривень,
покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.
      Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 134 дійсних бюлетенів № 6; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 47 шт.
      Голоси учасників  зборів  розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 269 377 997 голосів, що  складає 99,94221 % від кількості голосів  учасників  зборів; "ПРОТИ" - 112 602 голосів, що  складає
0,00092 % від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 16 738 голосів, що складає 0,00014 % від кількості голосів  учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 6 965
394 голосів, що складає 0,05673 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З сьомого питання порядку денного «Про основні напрямки діяльності та план розподілу прибутку на 2011 рік» вирішили:
      7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
      7.2. Затвердити на 2011 рік кошторис витрачання коштів:
      • на соціальні заходи та утримання непрофільних активів непромислової сфери – 662 782 000 (шістсот шістдесят два мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі) грн.;
      • Фонд оплати праці – 1 667 300 000 (один мільярд шістсот шістдесят сім мільйонів триста тисяч) грн.
      Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 147 дійсних бюлетенів № 7; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.
      Голоси учасників  зборів  розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 228 657 голосів, що складає 99,99801 % від кількості голосів  учасників  зборів; "ПРОТИ" - 107 702 голосів, що  складає
0,00088 % від кількості голосів  учасників  зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 28 677 голосів, що складає 0,00023 % від кількості голосів  учасників  зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 107
695 голосів, що складає 0,00088 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З восьмого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства» вирішили:
      8.1. Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
      8.2. Доручити Генеральному директору Бойко Володимиру Семеновичу підписати нову редакцію та здійснити всі необхідні дії, що пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту
Товариства, з правом передоручення третім особам.
      Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 143 дійсних бюлетенів № 8; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 38 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 269 445 712 голосів, що складає 99,94276 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 61 223 голосів, що складає 0,00050
% від кількості голосів  учасників  зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 6 854 860 голосів, що складає 0,05584 % від кількості голосів  учасників  зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 110 936
голосів, що складає 0,00090 % від кількості голосів учасників зборів.
      Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж ¾ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      З дев 'ятого питання порядку «Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства» вирішили:
      9.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у складі:
      Голова Наглядової ради – 1. Чентуков Юрій Ілліч;
      Члени Наглядової ради – 2. Лагунова Тетяна Григорівна;
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      3. Гончар Василь Григорович;
      4. Гронь Марина Вікторівна;
      5. Стасюк Валерій Петрович;
      6. Азаров Сергій Іванович;
      7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).
      Голосували з дев 'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 147 дійсних бюлетенів № 9; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 34 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 329 422 голосів, що складає 99,99883 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 5 005 голосів, що складає 0,00004
% від кількості голосів  учасників  зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 30 609 голосів, що  складає 0,00025 % від  кількості голосів  учасників  зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА  НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 107 695
голосів, що складає 0,00088 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      9. 2. Обрати з 15 квітня 2011 року Наглядову раду Товариства у складі:
      Голова Наглядової ради – 1. Чентуков Юрій Ілліч;
      Члени Наглядової ради – 2. Лагунова Тетяна Григорівна;
      3. Гончар Василь Григорович;
      4. Гронь Марина Вікторівна;
      5. Погожев Олександр Володимирович;
      6. Шурма Ростислав Ігорович;
      7. Білик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).
      Голосували з дев 'ятого питання порядку денного бюлетенем «Вибори-НР»:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 97 дійсних бюлетенів «Вибори-НР»; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 84 шт.
      Голоси учасників  зборів  розділилися наступним чином: "ПРОТИ всіх кандидатів" - 272 223 кумулятивних голосів; "УТРИМАВСЯ для всіх кандидатів" - 65 170 кумулятивних голосів; кількість
кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”:
      Чентуков Юрій Ілліч - Голова - 12 269 081 008 кумулятивних голосів;
      Лагунова Тетяна Григорівна - 12 268 481 933 кумулятивних голосів;
      Гончар Василь Григорович - 12 268 518 448 кумулятивних голосів;
      Гронь Марина Вікторівна - 12 268 413 799 кумулятивних голосів;
      Погожев Олександр Володимирович - 12 268 399 248 кумулятивних голосів;
      Шурма Ростислав Ігорович - 12 268 377 416 кумулятивних голосів;
      Білик Олександр Миколайович - Секретар - 12 316 107 906 кумулятивних голосів
      Рішення прийняте.
      З десятого питання порядку денного «Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства» вирішили:
      10.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі:
      Голова Ревізійної комісії – Теленчі Герман Ігорович;
      Члени Ревізійної комісії – Лук`яненко Ніна Трофімовна;
      Хворов Андрій Миколайович.
      Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 143 дійсних бюлетенів № 10; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 38 шт.
      Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 276 352 129 голосів, що складає 99,99902 % від кількості голосів учасників зборів; "ПРОТИ" - 7 571 голосів, що складає 0,00006
% від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 6 916 голосів, що складає 0,00006 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 106 115 голосів,
що складає 0,00086 % від кількості голосів учасників зборів.
      Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.
      10.2. Обрати з 15 квітня 2011 року до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства Ревізійну комісію у складі:
      Теленчі Герман Ігорович;
      Аліпа Олександр Федорович;
      Хворов Андрій Миколайович.
      Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем «Вибори-РК»:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 107 дійсних бюлетенів «Вибори-РК»; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів – 74 шт.
      Голоси учасників  зборів  розділилися наступним чином: "ПРОТИ всіх кандидатів" - 88 893 кумулятивних голосів; "УТРИМАВСЯ для всіх кандидатів" - 77 763 кумулятивних голосів; кількість
кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”:
      Теленчі Герман Ігорович - 12 288 967 154 кумулятивних голосів;
      Аліпа Олександр Федорович - 12 268 685 400 кумулятивних голосів;
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      Хворов Андрій Миколайович - 12 268 506 005 кумулятивних голосів.
      Рішення прийняте.
      З одинадцятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів  акціонерів, із
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості» вирішили:
      11.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з
дати проведення цих загальних зборів, щодо:
      11.1.1 надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення
зовнішнього фінансування, в  тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів  не повинна перевищувати 100%
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
      11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії
щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1.1 з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
      Голосували з одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11:
      При розкритті урн для голосування було виявлено 142 дійсних бюлетенів № 11; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не голосували – 39 шт.
      Голоси учасників  зборів  розділилися наступним чином:"ЗА" - 12 269 448 008 голосів, що складає 99,94278 % від кількості голосів  учасників  зборів; "ПРОТИ" - 6 914 292 голосів, що складає
0,05632 % від кількості голосів учасників зборів; "УТРИМАЛОСЬ" - 29 061 голосів, що складає 0,00024 % від кількості голосів учасників зборів; "НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 81 370
голосів, що складає 0,00066 % від кількості голосів учасників зборів.
      Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.
     
      12.2.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу
акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором
на Загальних зборах акціонерів 2011 року передавалися Зберігачу – ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія». Головою реєстраційної комісії обирався представник Зберігача.
      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а
також Національна комісія з цінних паперів  та фондового ринку можуть призначати своїх представників  для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      Посадові особи акціонерного товариства забезпечують  вільний доступ представників  акціонерів  (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів  та фондового  ринку до нагляду за
реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
     
      12.2.5. Голосування з питань  порядку денного  на загальних зборах акціонерів  ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» останнього  разу  відбувалось  з використанням бюлетенів  для голосування  (таємне
голосування).
     
      12.2.6. На загальних зборах акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 2011 року були присутні 4 члена виконавчого органу Товариства та 5 членів Наглядової ради.
      У звітному 2011 році відбулось 35 засідань Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради (7 осіб) були присутні на кожному засіданні.

      12.3. Інформація про Наглядову раду ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      12.3.1. Питання відкликання та обрання членів  Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції загальних зборів  акціонерів. Обрання членів  Наглядової ради Товариства
здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може
бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
      Персональний склад Наглядової ради, затверджений загальними зборами акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 15 квітня 2011 року:
      Голова Наглядової ради – Чентуков Юрій Ілліч;
      Члени Наглядової ради – Лагунова Тетяна Григорівна, Гончар Василь Григорович, Гронь Марина Вікторівна, Погожев Олександр Володимирович Шурма Ростислав  Ігорович, Білик Олександр
Миколайович (Секретар Наглядової ради).
      В складі Наглядової ради комітети не створені.
      У 2009 році відбулось 4 засідання Наглядової ради, у 2010 році – 29 засідань, у звітному 2011 році відбулось 35 засідань Наглядової ради.
     
      12.3.2. Вимоги до членів Наглядової ради Товариства, що викладені у внутрішніх документах емітента, відсутні. Згідно діючого Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» обрання членів Наглядової ради
Товариства здійснюється строком на три роки. Новий член Наглядової ради Товариства самостійно знайомиться із змістом внутрішніх документів  акціонерного Товариства, зі своїми правами та
обов’язками.
      12.3.3. За роботу з акціонерами ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відповідає Відділ перспективного розвитку ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Контактний телефон: (0629) 56-36-57, 56-33-33. Факс: (0629) 56-39-15.
Адреса електронної пошти: aleksandr.alipa@ilyichsteel.com
     
      12.4. Дирекція є виконавчим органом, що здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на 3
(три) роки, у кількості 4 (чотирьох) осіб, включаючи Генерального директора.
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      До складу Дирекції входять Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора.
      Дирекція збирається в  міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання Дирекції скликаються на вимогу: Генерального  директора або 1/3 членів  Дирекції, або
Наглядової Ради, або Ревізійної комісії Товариства.
      Дирекція  після закінчення  чергового  фінансового  року  виносить  на розгляд та затвердження  Загальних зборів  акціонерів  річний баланс,  проект  річного  звіту  та проект  плану  діяльності
Товариства на наступний рік.

      12.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію.
     
      12.5.1. Члени Ревізійної комісії обираються у кількості 3 (трьох) осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів  виключно шляхом
кумулятивного голосування.
      Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
      Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
      - член Наглядової ради;
      - член Дирекції;
      - корпоративний секретар;
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
      - члени інших органів Товариства.
      Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
      Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
      Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени  Ревізійної  комісії  мають  право  брати  участь  у  засіданнях Наглядової  ради  у  випадках,  передбачених Законом  України  «Про  акціонерні  товариства», Статутом  або  внутрішніми
положеннями Товариства.
      Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
      Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
      - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
      - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Зміни складу та компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.
     
      12.5.2. Персональний склад Ревізійної комісії, затверджений загальними зборами акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 15 квітня 2011 року, до дати проведення чергових річних загальних зборів
акціонерів Товариства:
      Голова Комісії - Теленчі Герман Ігорович;
      Член Ревізійної комісії - Аліпа Олександр Федорович;
      Член Ревізійної комісії - Хворов Андрій Миколайович.
      Голова Ревізійної комісії - Теленчі Герман Ігорович. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: консультант-експерт ТОВ «ФБС-Аудит» (м. Маріуполь); економіст головної
бухгалтерії, провідний економіст бюро обліку виробництва, начальник аудиторського бюро, заступник головного бухгалтера ВАТ «ММК ім. Ілліча»;
      Член Ревізійної комісії - Хворов Андрій Миколайович. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: геолог Зейсько-Покровської геологорозвідувальної партії; диспетчер, майстер
з ремонту металургійних печей,  економіст  з  планування, майстер з ремонту металургійних печей цеху  Слябінг-1150 Маріупольського  металургійного  комбінату  ім.  Ілліча,  заступник  начальника
фінансового відділу ВАТ «ММК ім. Ілліча», в.о. начальника фінансового відділу ПАТ "ММК ім. Ілліча";
      Член Ревізійної комісії - Аліпа Олександр Федорович. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: старший технік групи по вдосконалюванню організації виробництва й праці в
цехах допоміжного  виробництва Ждановського  металургійного  заводу  імені  Ілліча,  старший інженер групи по  вдосконалюванню  організації  виробництва й праці  в  прокатних і  трубних цехах,
заступник  секретаря  комітету  комсомолу  заводу  імені  Ілліча,  майстер  ділянки  фінісажу  балонного  цеху,  змінний  майстер  виробничої  ділянки  обробки,  фарбування  й  відвантаження  балонів,
начальник зміни виробничої ділянки обробки, фарбування й відвантаження балонів, майстер основної виробничої ділянки гарячої обробки балонів, старший майстер основної виробничої ділянки
гарячої обробки балонів № 1, заступник начальнику економічного відділу, заступник начальнику відділу перспективного розвитку, начальник відділу перспективного розвитку ПАТ «ММК ім. Ілліча».
     
      12.5.3. Ревізійна комісія проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у звітному році з власної ініціативи.
     
      12.5.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з протоколами засідань ревізійної комісії, у приміщенні
товариства  за його  місцезнаходженням  у  робочий  час.  Строк  ознайомлення  не  може бути  меншим  10 робочих днів  з  дати  отримання  товариством повідомлення  про  намір  ознайомитися  з
документами. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган акціонерного товариства надає цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи
товариства та печаткою товариства копії протоколів засідань ревізійної комісії.
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      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту відсутні.
     
      12.5.6. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному році здійснювала ревізійна комісія.
     
      12.5.7. Статутом ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не передбачено створення інших органів емітента.
     
      12.5.8. Дані про наявність внутрішнього документа емітента, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації відсутні.

      12.6. Інформація про положення Статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів:
      12.6.1. Статут ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму або предмет, від імені
Товариства.
      Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Генеральний директор від імені Товариства не має права :
      • вчиняти правочини на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) грн.;
      • передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень;
      • вчиняти правочин щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) грн.;
      • укладати договір, про отримання кредитів (позик) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень;
      • випускати та погашати будь-які боргові зобов’язання Товариства на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень;
      • придбати, відчужувати або списувати з балансу Товариства основні засоби, які мають балансову вартість, більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень за однією операцією або загальна
вартість таких операцій перевищує 500 000 000, 00 (п’ятсот мільйонів) гривень на рік.
      Без наявності двох підписів Генерального директора або уповноважених ним осіб та Фінансового директора або Заступника Фінансового директора від імені Товариства не може бути здійснено
відчуження основних засобів, корпоративних прав  (в  тому числі акцій), а також не можуть бути здійснені платежі на суму, що перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Крім того, також без
попередньої згоди Наглядової ради не можуть бути відчужені корпоративні права та акції.
      Інформація про договори, які потребували схвалення (затвердження) Наглядовою радою ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
      Протокол Наглядової ради від 04 лютого 2011 року - З метою підготовки групи інвентарних об’єктів УСГ для відчуження та встановлення справедливої вартості майна обрати оцінювачем майна
Товариства – ХАРКІВСЬКУ ТОВАРНУ БІРЖУ (ідентифікаційний код 140867520301). Встановити (погодити) розмір оплати послуг за договором про проведення оцінки у розмірі 205 000,00 (двісті
п’ять тисяч) гривень, крім того ПДВ – 41 000,00 (сорок одна тисяча) гривень.
      Протокол Наглядової ради від 16 лютого 2011 року - З метою провести аудиторську перевірку з питань підтвердження фінансової звітності за період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р., а також
надати висновок незалежного аудитора про достовірність звітності затвердити умови договору на проведення аудиту між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР АУДИТ
СЕРВІС»  (ідентифікаційний  код  24161736),  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДОНАУДИТКОНСАЛТ»  (ідентифікаційний  код  30998764)  та  ПАТ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». Встановити (погодити) розмір оплати послуг за договором про проведення аудиту у розмірі 60 000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень без ПДВ.
      Протокол Наглядової ради від 22 лютого 2011 року - З метою приєднання ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» у якості позичальника до Договору про надання
фінансових послуг між ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21684818) та ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» та Іншими Підприємствами Групи Дирекції
Товариства укласти Зміни та доповнення № 4 до Договору про надання фінансових послуг № 09/007 від 04.09.2009 року між ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21684818) та ПАТ
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» та Іншими Підприємствами Групи.
      Протокол Наглядової ради від 17 травня 2011 року - Внести зміни до Договору про надання фінансових послуг від 9 вересня 2009 року, укладеного між ПАТ «ІНГ Банк Україна» та ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  «АЗОВСТАЛЬ»,  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «АВДІЇВСЬКИЙ  КОКСОХІМІЧНИЙ  ЗАВОД»,  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ЄНАКІЄВСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  ЗАВОД»,  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ХАРЦИЗЬКИЙ  ТРУБНИЙ  ЗАВОД»,  Публічним  акціонерним
товариством «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», Публічним акціонерним товариством «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», Публічним акціонерним товариством «Інгулецький
гірничо  збагачувальний  комбінат»,  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТІНВЕСТ  ХОЛДИНГ»  та  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» з урахуванням змін та доповнень (надалі - «Договір про надання фінансових послуг»).
      Протокол Наглядової ради від 31 травня 2011 року - Надати попередню згоду Дирекції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що належить ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛЛІЧ СЛАВ ТРЕЙДИНГ» (ILYICH SLAV TRADING GMBH, країна реєстрації Австрія) у розмірі 37 490 євро, що становить 74,98 % голосів  у
вищому органі управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛЛІЧ СЛАВ ТРЕЙДИНГ», за ціною 37 490 євро.
      Протокол  Наглядової  ради  від  15 червня  2011 року  – Надати згоду  на  укладення  ДОЧІРНІМ  ПІДПРИЄМСТВОМ  «ІЛЛІЧ-АГРО  ДОНБАС» ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» в  якості фінансового поручителя договору поруки з Банком з метою забезпечення зобов’язань  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» в
якості фінансового поручителя договору поруки з Банком з метою забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186)
перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО ЗАПОРІЖЖЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ  ІМ.
ІЛЛІЧА» в  якості фінансового поручителя договору поруки з Банком з метою забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ
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37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ  ПІДПРИЄМСТВОМ  «ІЛЛІЧ-АГРО ДО УМАНЬ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  ІМ.
ІЛЛІЧА» в  якості фінансового поручителя договору поруки з Банком з метою забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ
37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА»
з Банком договорів  застави рухомого майна та застави транспортних засобів, загальною балансовою вартістю в межах 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень з метою забезпечення зобов’язань
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» з
Банком  договорів  застави  рухомого  майна  та  застави  транспортних засобів,  загальною  балансовою  вартістю  в  межах 17 000 000,00 (сімнадцять  мільйонів) гривень  з  метою  забезпечення
зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО ЗАПОРІЖЖЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ  ІМ.
ІЛЛІЧА» з Банком договорів  застави рухомого  майна та застави транспортних засобів, загальною  балансовою вартістю в  межах 6 000 000,00 (шість  мільйонів) гривень  з метою  забезпечення
зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186) перед Банком за Кредитом.
      Надати згоду на укладення ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІЛЛІЧ-АГРО УМАНЬ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» з
Банком договорів застави рухомого майна та застави транспортних засобів, загальною балансовою вартістю в межах 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень з метою забезпечення зобов’язань
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВІСТ ЕСЕТС» (КОД ЄДРПОУ 37546186) перед Банком за Кредитом.
      Протокол Наглядової ради від 29 червня 2011 року – Прийняти рішення про укладення кредитного договору між Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та ПАТ
«ПРОМІНВЕСТБАНК» про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 120 000 000,0 гривень (сто двадцять мільйонів  гривень 00 коп.), строком на 10 місяців  під 14,5% річних в  гривні, з
можливістю збільшення ліміту кредитної лінії до 180 000 000,00 гривень (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.)
      З метою забезпечення зобов’язань Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за кредитним договором між Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК
ІМ. ІЛЛІЧА» та ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 120 000 000,0 гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5%
річних в гривні, з можливістю збільшення ліміту кредитної лінії до 180 000 000,00 гривень (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) та надати згоду на укладення договорів застави, згідно з якими в
заставу передається наступне майно:
      а) сільськогосподарська техніка, що належить Дочірньому підприємству «Ілліч-Агро  Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в  кількості 72 одиниці, згідно  з переліком (додаток до протоколу №1),
загальною залишковою балансовою вартістю 40 362 046 (сорок мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сорок шість гривень 61 копійка) гривень 61 коп.;
      б) зерно озимої пшениці та/або насіння соняшника врожаю 2011 року на суму не менше 200 000 000,00 млн. грн., заставною вартістю, визначеною банком, на суму 200 000 000,00 грн. (двісті
мільйонів гривень);
      в) майнові права Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на одержання виручки за договором № 474 від 17.06.2011 року, укладеним з Дочірнім підприємством
«Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», заставною вартістю, визначеною Банком.
      Прийняти рішення про укладення кредитного договору між Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» про відкриття відновлювальної
кредитної лінії з лімітом 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в гривні.
      З метою забезпечення зобов’язань Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за кредитним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 60 000
000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в гривні та надати згоду на укладення договорів застави, згідно з якими в заставу передається наступне
майно:
      а) сільськогосподарська техніка, що належить Дочірньому підприємству «Ілліч-Агро  Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в  кількості 72 одиниці, згідно  з переліком (додаток до протоколу №1),
загальною залишковою балансовою вартістю 40 362 046 (сорок мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сорок шість гривень 61 копійка) гривень 61 коп.;
      б) зерно озимої пшениці та/або насіння соняшника врожаю 2011 року на суму не менше 200 000 000,00 млн. грн., заставною вартістю, визначеною банком, на суму 200 000 000,00 грн. (двісті
мільйонів гривень);
      в) майнові права Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ  «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на одержання виручки за договором №474 від 17.06.2011 року, укладеним з Дочірнім підприємством
«Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», заставною вартістю, визначеною Банком.
      Прийняти рішення про укладення кредитного  договору між Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та ПАТ  «ПРОМІНВЕСТБАНК» про  відкриття відновлювальної
кредитної лінії з лімітом 20 000 000,00 гривень (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в гривні.
      З метою забезпечення зобов’язань Дочірньому підприємству «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за кредитним договором між Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ.
ІЛЛІЧА» та ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 20 000 000,00 гривень (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в
гривні надати згоду на укладення договорів застави, згідно з якими в наступну заставу передається таке майно:
      а) сільськогосподарська техніка, що належить Дочірньому підприємству «Ілліч-Агро  Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в  кількості 72 одиниці, згідно  з переліком (додаток до протоколу №1),
загальною залишковою балансовою вартістю 40 362 046 (сорок мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сорок шість гривень 61 копійка) гривень 61 коп.;
      б) зерно озимої пшениці та/або насіння соняшника врожаю 2011 року на суму не менше 200 000 000,00 млн. грн., заставною вартістю, визначеною банком, на суму 200 000 000,00 грн. (двісті
мільйонів гривень);
      в) майнові права Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на одержання виручки за договором № 474 від 17.06.2011 року, укладеним з Дочірнім підприємством
«Ілліч-Агро Крим» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» та № 475 від 17.06.2011 року, укладеним з Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро Умань» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», заставною вартістю, визначеною Банком.
      Надати згоду на укладення Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро  Донбас» ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» в  якості фінансового  поручителя договору поруки з ПАТ  «ПРОМІНВЕСТБАНК», з метою
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забезпечення зобов’язань  Дочірнього  підприємства «Ілліч-Агро  Крим» ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» за кредитним  договором про  відкриття відновлювальної кредитної  лінії  з  лімітом 20 000 000,00
гривень (двадцять мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в гривні.
      Надати згоду  на укладення Дочірнім підприємством «Ілліч-Агро  Крим» ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» в  якості  фінансового  поручителя договорів  поруки з ПАТ  «ПРОМІНВЕСТБАНК», з метою
забезпечення зобов’язань Дочірнього підприємства «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за кредитним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 120 000 000,00
гривень (сто двадцять мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних в гривні з можливістю збільшення ліміту кредитної лінії до 180 000 000,00 гривень (сто вісімдесят мільйонів
гривень 00 коп.) та кредитним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.), строком на 10 місяців під 14,5% річних
в гривні.
      Протокол Наглядової ради від 09 серпня 2011 року - Укласти договір страхування будівничо-монтажних ризиків будівництва установки з готування і вдування пиловугільного палива між ПрАТ
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (ідентифікаційний код 13490997) та ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». Страхова сума складає 153,9
млн. дол. США. Страхова премія складає 358 433,1 дол. США.
      Протокол Наглядової ради від 12 серпня 2011 року - Затвердити умови договору на проведення аудиту між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ГРАНД-АУДИТ»  (ідентифікаційний  код  30276774)  та  ПАТ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  ІМ.  ІЛЛІЧА».  Встановити  (погодити)  розмір  оплати  послуг  за  договором  про
проведення аудиту у розмірі 12 000,00 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень без ПДВ.
      Затвердити умови договору на проведення оцінки між ХАРКІВСЬКОЮ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ (ідентифікаційний код 140867520301) та ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМ. ІЛЛІЧА». Встановити (погодити) розмір оплати послуг за договором про проведення оцінки у розмірі 900,00 (дев’ятсот) гривень, крім того ПДВ –180,00 (сто вісімдесят) гривень.
      Протокол Наглядової ради від 30 серпня 2011 року - Надати попередню згоду Генеральному директору ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Бойко Володимиру Семеновичу та фінансовому директору ПАТ
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Демидовичу Дмитру Володимировичу на відчуження шляхом укладення (підписання) з APONET ENTERPRISES LIMITED (Компанія АПОНЕТ  ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД), яке
зареєстроване  та  діє  за  законодавством  Республіки  Кіпр,  договору  купівлі-продажу  корпоративних  прав,  а  саме  частки,  що  належить  ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВУ
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-ІНВЕСТ ВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний номер
32458462) вартістю 271 500 000,00 (двісті сімдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕР-ІНВЕСТ ВУГІЛЛЯ» за ціною 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
      Протокол  Наглядової  ради  від  27 вересня  2011 року  -  Укласти  договір  страхування  будівничо-монтажних ризиків  будівництва  нової  турбоповітродувки  ТДВ-3 між  ПрАТ  «УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (ідентифікаційний код 13490997) та ПАТ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ  ІМ. ІЛЛІЧА». Страхова сума складає 30,996 млн. дол.
США. Страхова премія складає 49 593,6 дол. США.
      Укласти договір страхування  майна і  збитків  від  перерви  в  виробництві  між  ПрАТ  «УКРАЇНСЬКА  АКЦІОНЕРНА  СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  АСКА» (ідентифікаційний код  13490997) та ПАТ
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». Страхова сума складає 1 292 880 104,21 дол. США. Страхова премія складає 1 444 736,78 дол. США.
      Протокол Наглядової ради від 14 жовтня 2011 року - Внести зміни до Договору про надання фінансових послуг № 09/007 від 04 вересня 2009 року, укладеного між ПАТ «ІНГ Банк Україна» та
ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  «АЗОВСТАЛЬ»,  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «АВДІЇВСЬКИЙ  КОКСОХІМІЧНИЙ  ЗАВОД»,
ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ЄНАКІЄВСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  ЗАВОД»,  ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ХАРЦИЗЬКИЙ  ТРУБНИЙ  ЗАВОД»,  Публічним
акціонерним товариством «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПУБЛІЧНИМ  АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ЦЕНТРАЛЬНИЙ  ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «ІНГУЛЕЦЬКИЙ  ГІРНИЧО  ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ»,  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТІНВЕСТ  ХОЛДИНГ»,  ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  ІМЕНІ  ІЛЛІЧА»  та  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»  з
урахуванням змін та доповнень.
      Протокол Наглядової ради від 18 жовтня 2011 року - Надати попередню згоду Дирекції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що належить ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХЧОВИК» (ідентифікаційний код 00483553), у розмірі 4 235 903 (чотири мільйони двісті тридцять п’ять тисяч дев’ятсот три) штук іменних простих
акцій, номінальної вартості 0,25 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 1 058 975,75 (один мільйон п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 75 коп.) гривень, що становить 77,24
% голосів у вищому органі управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАХЧОВИК» за ціною 6 240 000,00 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень.
      Надати попередню згоду Дирекції ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що  належить  ПАТ  «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИАЗОВ’Є» (ідентифікаційний код 00724790), у розмірі 4 594 779 (чотири мільйони п’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімсот сімдесят дев’ять) штук іменних простих акцій, номінальної вартості 0,25
грн. кожна, загальною номінальною вартістю 1 148 694,75 (один мільйон сто сорок вісім тисяч шістсот дев’яносто чотири гривні 75 коп.) гривень, що становить 86,56 % голосів  у вищому органі
управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВ’Є» за ціною 27 271 000,00 (двадцять сім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча) гривень.
      Надати попередню  згоду Дирекції ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що  належить  ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ІЛЛІЧ-АГРО
ДОНБАС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 34550446), у розмірі 1 600 000 000,00 (один мільярд
шістсот мільйонів) гривень, що становить 100,00 % статутного капіталу за ціною 657 447 000,00 (шістсот п’ятдесят сім мільйонів чотириста сорок сім тисяч) гривень.
      Надати попередню  згоду Дирекції ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що  належить  ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ІЛЛІЧ-АГРО
ЗАПОРІЖЖЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 34127231), у розмірі 145 030 000,00 (сто сорок
п’ять мільйонів тридцять тисяч) гривень, що становить 100,00 % статутного капіталу за ціною 60 168 000,00 (шістдесят мільйонів сто шістдесят вісім тисяч) гривень.
      Надати попередню  згоду Дирекції ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що  належить  ПАТ  «ММК  ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  «ІЛЛІЧ-АГРО
УМАНЬ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 34571712), у розмірі 98 913 000,00 (дев’яносто вісім
мільйонів дев’ятсот тринадцять тисяч) гривень, що становить 100,00 % статутного капіталу за ціною 75 749 000,00 (сімдесят п’ять мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч) гривень.
      Надати попередню згоду Дирекції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що належить ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ»
ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  МЕТАЛУРГІЙНИЙ  КОМБІНАТ  ІМ.  ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний  код  34383237),  у  розмірі  273 130 000,00 (двісті  сімдесят  три
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мільйони сто тридцять тисяч) гривень, що становить 100,00 % статутного капіталу за ціною 16 394 000,00 (шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі) гривень.
      Надати попередню згоду Дирекції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на відчуження частки, що належить ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», у статутному капіталі ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІЛЛІЧ- РИБАК»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 34274000), у розмірі 172 863 000,00 (сто сімдесят два мільйона
вісімсот шістдесят три тисячі) гривень, що становить 100,00 % статутного капіталу за ціною 1,00 (одна) гривня.
      Протокол Наглядової ради від 21 листопада 2011 року - Укласти договір надання послуг стільникового зв’язку стандартів  GSM-900 та GSM-1800 між ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код
21673832) та ПАТ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ  ІМ. ІЛЛІЧА», що  укладається на строк 4 роки з автоматичною пролонгацією  на кожні наступні 4 роки для 110 (ста десяти)
абонентів. Оплата послуг здійснюється згідно з діючими тарифами. Дирекція просить схвалити таке рішення.
      Протокол Наглядової ради від 23 листопада 2011 року - Затвердити умови договору на проведення аудиту між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) та ПАТ  «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». Встановити (погодити) розмір оплати послуг за
договором про проведення аудиту у розмірі 230 000 (двісті тридцять тисяч) доларів США плюс відповідна сума ПДВ.
     
      12.6.2. Статут ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» містить положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
      Посадові  особи органів  Товариства повинні  розкривати інформацію  про  наявність  у  них особистої  заінтересованості  в  укладенні  будь-якого  правочину  стосовно  Товариства (конфлікту
інтересів).
      Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:
      А) ця особа є однією із сторін такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
      Б) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства);
      В) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є однією із сторін правочину;
      Г) внаслідок такого правочину придбає майно.
      Посадові особи органів  Товариства зобов 'язані протягом трьох робочих днів  з моменту виникнення у них заінтересованості повідомити Товариство  про  наявність  такої заінтересованості.
Дирекція  зобов’язана протягом 5 (п’яти) робочих днів  з дня  отримання  відомостей про  можливість  вчинення  правочину,  щодо  якого  є заінтересованість,  надати Наглядовій раді  інформацію
стосовно такого правочину, передбачену діючим законодавством.
      Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою протягом 5 (п’яти) робочих днів.
      У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участі у
голосуванні з питання вчинення такого правочину.
     
      12.6.3. Обов’язковий викупу акцій (обов’язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) здійснюється згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
      Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов 'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався
для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
      2) вчинення товариством значного правочину;
      3) зміну розміру статутного капіталу.
      Акціонерне товариство у перелічених випадках зобов 'язане викупити належні акціонерові акції на його вимогу.
      Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах,
на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов 'язкового викупу акцій.

      12.7. Повноваження органів емітента та відносин із акціонерами визначає Статут Товариства, затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», Протокол Загальних зборів
акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» № 15 від 15 квітня 2011 року.
     
      12.8. Джерела та способи отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.
      Фінансова звітність, результати діяльності:
      • інформація розповсюджується на загальних зборах;
      • інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦБФР про ринок цінних паперів;
      • документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві;
      • копії документів надаються на запит акціонера;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
      Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу:
      • інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦБФР про ринок цінних паперів;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
      Інформація про склад органів Товариства:
      • інформація розповсюджується на загальних зборах;
      • інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦБФР про ринок цінних паперів;
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      • документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві;
      • копії документів надаються на запит акціонера;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
      Статут та внутрішні документи:
      • інформація розповсюджується на загальних зборах;
      • документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві;
      • копії документів надаються на запит акціонера;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення:
      • документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві;
      • копії документів надаються на запит акціонера;
      • інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства.
     
      12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та засідань виконавчого органу:
      • за зберігання протоколів Загальних зборів акціонерів відповідають – Дирекція та Відділ перспективного розвитку ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • за зберігання протоколів засідань Наглядової ради відповідають – Голова та Секретар Наглядової ради ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
      • за зберігання протоколів засідань виконавчого органу відповідає – Дирекція ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».
     
      12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту відсутня.
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Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»:
     
      13.1.1. Акція ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.
      - тип акцій акції прості іменні
      - форма випуску бездокументарна
      - номінальна вартість акції двадцять п'ять копійок
      - кількість акцій, які перебувають в обігу 12 371 260 750 шт.
      - дата реєстрації випуску 08.10.2010 р.
      - номер свідоцтва про реєстрацію випуску 855/1/10
      - назва органу, що видав свідоцтво
      про реєстрацію випуску Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
      - участь в управлінні акціонерним Товариством в порядку, передбаченому Статутом;
      - участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;
      - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
      - отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом;
      - обов’язковий викуп Товариством акцій у акціонера у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України;
      - інші права, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
      Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
      Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
      Переважним правом акціонерів визнається: придбавання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості простих акцій
переважно перед іншими особами.
      Привілейованих акцій ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має.

      13.1.2. Акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, не існують.

      13.1.3. Рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не приймало.

      13.1.4. Протягом звітного 2011 року ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснював викуп власних акцій, рішення про викуп акцій у наступному періоді не приймалося.

      13.1.5. Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» протягом звітного періоду не приймало.

      13.2. Емісійні цінні папери емітента (окрім акцій) не існують.
     
      13.2.1. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має цінних паперів (окрім акцій) які перебувають в обігу, реєстрацію яких скасовано, і випусків, зобов’язання за цінними паперами яких не виконані або виконані
неналежним чином.

      13.2.2. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має облігації із забезпеченням, які перебувають в обігу.
     

      13.2.3. ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має цінних паперів (окрім акцій), які станом на кінець 2011 року перебувають у процесі розміщення.
     

      13.2.4. Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) в наступному звітному році не приймалося.

      13.3. Факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного року не мали місце.

      13.4. Згідно з даними, наданими ПАТ «Українська біржа» (м. Київ, вул.Шовковична, 42-44), з якою ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» уклав  Договір про включення до біржового списку №1271/23/L від
17.06.2010 року, біржовий курс однієї акції ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 30.12.2011 р. становить 0,2767 грн., відповідно, ринкова капіталізація ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» станом на 30.12.2011 р.
становить 3 423 127 849,52 грн.
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      13.5. Загальними зборами акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» № 15 від 15 квітня 2011 року визначено порядок розподілу прибутку
(покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2010 рік. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 418 885 000,00 (чотириста вісімнадцять мільйонів
вісімсот вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) гривень, покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

      13.6. Облік права власності на цінні папери ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у депозитарній системі України здійснює:
      - ТОВ  "Об`єднана реєстраційна  компанія",  код  ЄДРПОУ:  23785133, місцезнаходження:  83050, м.Донецьк,  вул.Університетська,  52, тел.  (062) 304-65-43, факс  (062) 337-10-41. Ліцензія  на
провадження  професійної  діяльності  на фондовому  ринку  - депозитарної  діяльності,  а саме депозитарної  діяльності  зберігача цінних паперів:  АВ  №507121, видана 17.12.2009 р.  Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: 17.12.2009 р. - 17.12.2014 р.
      - ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ: 35917889, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел. 044 585-42-40 (41, 42). Ліцензія на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: АВ №498004, видана 19.11.2009 р. Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

      13.7. Цінні папери ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. Інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не має.
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Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка АФ "ДОНАУДИТКОНСАЛТ" ТОВ
Аудитори: Плитник Андрій Петрович

Пічул Валерій Леонідович

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:
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Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну
діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю
покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з
багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      Цей розділ  містить  оцінки і прогнози уповноважених органів  емітента щодо  майбутніх подій та/або  дій, перспектив  розвитку галузі економіки, в  якій емітент здійснює основну діяльність, і
результатів  діяльності емітента, у тому числі планів  емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів
емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в  майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів  з багатьох причин. Придбання цінних паперів  емітента пов 'язане з
ризиками, описаними в цій річній інформації.
      Консолідація в 2010 році з компанією ТОВ "Метінвест Холдинг" дозволила підприємству забезпечити більш стабільне надходження сировини. При всіх труднощах, що продовжуються на ринку
чорних металів комбінат зміг в 2011 році, порівняно з 2010 роком, більш повно завантажити виробництво замовленнями, в тому числі за рахунок розвитку внутрішньохолдингової кооперації.
      Так, забезпечено приріст виробництва при одночасному поліпшенні його структури, випереджаючого приросту кінцевої продукції - готового прокату.
      - по агломерату - на 7,3% ;
      - по чавуну - на 9,5%;
      - по сталі (всього)- на 8,5%;
      - по прокату - на 6,8%, у тому числі готового прокату - на 18,7%
      Таким чином, виробничі показники в 2011 році склали:
      - агломерат – 11 981,4 тис.т, у тому числі товарний – 2 615,4 тис.т;
      - чавун – 5 179,0 тис.т;
      - сталь (всього) – 6 135,1 тис.т;
      - прокат – 5 217,0 тис.т, у тому числі готовий – 4 721,1 тис.т.
      Товарна продукція в  діючих цінах в  2011 році склала 32 730,836 млн. грн. Проти рівня 2010 року обсяг продукції в  грошовому вираженні збільшився на 8 464,556 млн. грн., в  тому числі за
рахунок приросту виробництва і зміни сортаменту продукції на 3 817,901 млн. грн., за рахунок зміни цін на продукцію на 4 646,655 млн.грн.
      Повна собівартість випущеної товарної продукції склала 34 908,989 млн. грн. У розрахунку на 1 грн. товарної продукції витрати склали 106,99 коп., у порівнянні з 2010 роком витрати зросли на
9,38 коп., що в сумарному виразі означає зниження обсягу прибутку від випуску товарної продукції на 2 951,164 млн. грн. Основною причиною зниження маси отриманого прибутку проти 2010 року
стало збільшення собівартості товарної продукції на 7 632,734 млн. грн. Причина - зростання цін на сировинні ресурси та енергоносії. За рік ціни зросли: газ природний - 47%, електроенергія більше -
17%, залізничні тарифи на вантажні перевезення більш - 24%. Втрати прибутку щодо раніше наведених причин були знижені за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих
на вдосконалення організації виробництва і зниження витрат ресурсів.
      Серед цих заходів слід відзначити:
      • комплекс заходів, що забезпечує зниження залізорудного концентрату на 50,3 кг/т від рівня 2010 року, без шкоди для якості агломерату;
      • зниження витрат природного газу в доменному цеху на 2,2 м /т від рівня 2010 року;
      • зниження витрати електроенергії при виробництві мартенівської (-0,73 тис.кВт*ч/т) та конвертерної сталі (-1,25 тис.кВт*ч/т) від рівня 2010 року.
      ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» має розроблений і погоджений бізнес-план роботи на 2012 рік. Виконання наміченого плану буде визначатися, насамперед, наявністю замовлень на металопродукцію.
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Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за 2011 рік здійснив  незалежний Аудитор - Аудиторська фірма «Донаудитконсалт» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю. Код ЄДРПОУ - 30998764.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів  аудиторської діяльності: Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські  послуги №  2389 від  26.01.2001р.,  виданого  Аудиторською  палатою  України.  Продовжено  Рішенням  АПУ  від  23.12.2010р.  №  224/3 до  23.12.2015р.  Сертифікат  аудитора Серія  А
№003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2013р. Рішенням АПУ від 25.09.2008р. № 194/1.
      Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг.
      Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3.
      Телефон (факс): тел. 8 (062) 345-05-45; факс 8 (062) 381-70-84.
      16.2. Згідно Статуту ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» обрання аудитора Товариства та визначення умов  договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг відноситься до
виключної компетенції Наглядової ради. Протягом звітного 2011 року аудиторські перевірки проводилися три рази.
      16.3. Фактори, які б могли вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність  істотної зацікавленості, яка пов’язує аудитора
(посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента), відсутні.
      16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за 2011 рік проводився незалежним Аудитором – ТОВ АФ «Донаудитконсалт».
      16.5. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ АФ «Донаудитконсалт» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом
проведення тендеру та рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 36 від 03.02.2012р.):
      - з  метою  провести аудиторську  перевірку  з  питань  підтвердження  фінансової  звітності  за період  з  01.01.2010 р.  по  31.12.2010 р.,  а також  надати висновок  незалежного  аудитора про
достовірність звітності обрати аудитором Товариства –ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНАУДИТКОНСАЛТ» (ідентифікаційний код 30998764);
      -  затвердити  умови  договору  на  проведення  аудиту  між  ТОВАРИСТВОМ  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДОНАУДИТКОНСАЛТ»  (ідентифікаційний  код  30998764)  та  ПАТ
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА».
      16.6. Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 36 від 03.02.2012р.) встановлено (погоджено) розмір оплати послуг за договором про проведення аудиту у розмірі 115
000,00 (сто п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) гривень без ПДВ.
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Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента генеральний
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Бойко Володимир Семенович
Посада головного бухгалтера емітента головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Лагунова Тетяна Григорівна
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1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191129
1.1.2. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 87504
1.1.6. Область Донецька
1.1.7. Район

1.1.8. Населений пункт м. Маріуполь
1.1.9. Вулиця Левченка
1.1.10. Будинок 1
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва А01 №162449
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 02.07.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Маріупольської міської Ради Донецької області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 3092815187.50
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 3092815187.50

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4

Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26002301510044 UAH
Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26002301510044 USD
Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26002301510044 EUR
Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26002301510044 RUB
Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26002312510044 UAH
Філія "Іллічівське головне відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Маріуполь Донецької області" 334442 26000303510044 UAH
ПАТ "ПУМБ", м.Донецьк 335742 26005900175230 UAH
ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 335742 26005900175230 USD
ПАТ "ПУМБ", м.Донецьк 335742 26005900175230 EUR
ПАТ "ПУМБ", м.Донецьк 335742 26005900175230 RUB
ПАТ "ПУМБ", м.Донецьк 335742 26102900175757 UAH
ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 334851 26002962487612 UAH
ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 334851 26004962486785 UAH
ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 334851 26007962485222 USD
ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 334851 26006962482367 EUR
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ПАТ "ПУМБ", м.Маріуполь 334851 26006962489230 RUB
Маріупольське відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" 320627 26007013004053 UAH
Маріупольське відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" 320627 26007013004053 USD
Маріупольське відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" 320627 26007013004053 RUB
Маріупольське відділення №1 АТ "Сбербанк Росії" 320627 26007013004053 EUR
ПАТ "Кредитпромбанк", м.Маріуполь 335593 26007198002352 UAH
ПАТ "Альфа-Банк", м.Донецьк 300346 26009102124001 UAH
ПАТ "Альфа-Банк", м.Донецьк 300346 26009102124001 RUB
ПАТ "Альфа-Банк", м.Донецьк 300346 26009102124001 USD
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м.Київ 300539 26002003018700 UAH
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м.Київ 300539 26003013018700 USD
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м.Київ 300539 26007213018700 EUR
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м.Київ 300539 26001123018700 RUB

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 27.10.0
Лиття сталі 27.52.0
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 28.40.0
Виробництво металевих конструкцій 28.11.0
Виробництво машин для металургії 29.51.1
Оброблення металевих відходів та брухту 37.10.0
Будівництво будівель 45.21.1
Будівництво доріг 45.23.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або

цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів

емітента
1 2 3 4

Міжнародне рейтингове агенство Fitch Ratings міжнародне 19.10.2011 AA+(ukr)
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2. Інформація про дивіденди

За звітний період За період, що передував звітному

за простими акціями за привілейованими
акціями за простими акціями за привілейованими

акціями
1 2 3 4 5

Сума нарахованих дивідендів, грн - - - -
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн - - - -
Сума виплачених дивідендів, грн - - - -
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн - - - -
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3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування
Організаційно-

правова
форма

Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження, міжміський код
та телефон, факс

Вид
діяльності

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ на цей

вид діяльності

Дата видачі
ліцензії

або іншого
документа

Номер
ліцензії

або іншого
документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Адвокатське об`єднання "Юридична
фірма "Василь Кісіль і Партнери" Інші організаційно-правові форми 26296883

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,
17/52-а, тел.(044)-581-77-77, факс
(044)-581-77-70

Надання
юридичних
послуг

- - -

ТОВ "КПМГ-Україна" Товариство з обмеженою
відповідальністю 21534148

01001, м.Київ, вул.Михайлівська, 11,
тел.(044)-490-55-07, факс
(044)-490-55-08

Надання
консультаційних
послуг

- - -

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ді Ел Ей Пайпер
Україна"

Товариство з обмеженою
відповідальністю 33597986

03150, м.Київ, вул.Червоноармійська,
77-а, тел.(044) 490-95-61, факс (044)
490-95-77

Надання усіх
видів юридичних
послуг
відповідно до
чинного
законодавства

- - -

Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" Товариство з обмеженою
відповідальністю 30998764

83100, м.Донецьк, вул.Набережна,
123/3, тел.(062)-335-75-49, факс
(062)-381-70-84

Аудиторські
послуги Аудиторська Палата України 24.09.1999

Сертифікат аудитора
серія А №003947
(продовжено
рішення АПУ від
25.09.2008 р.
№194/1 до
24.09.2013 р.);
Свідоцтво №2389 від
26.01.2001 р.
(продовжено до
23.12.2015 р.)

"Центр Аудит Сервіс" Товариство з обмеженою
відповідальністю 24161736

87548, Донецька обл., м.Маріуполь,
вул.Громової, 69, офіс 609,
тел.(0629)51-11-83, факс
(0629)56-00-97

Аудиторські
послуги Аудиторська Палата України 28.03.1996

Сертифікат аудитора
серія А №000939
(продовжено
рішенням АПУ від
25.02.2010р. №211/4
до 28.03.2015р.);
Свідоцтво №1627 від
26.01.2001
р.(продовжено до
30.11.2015р.)

ТОВ "Об`єднана реєстраційна
компанія"

Товариство з обмеженою
відповідальністю 23785133

83050, м.Донецьк, вул.Університетська,
52, тел.(062)304-65-43, факс
(062)337-10-41

Зберігач ЦП Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку 17.12.2009 Ліцензія АВ

№507121

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій
цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г,

тел.(факс) (044)585-42-40

Депозитарна
діяльність
депозитарію ЦП

Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку 19.11.2009 Ліцензія АВ

№498004

ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" Акціонерне товариство 36184092
01004, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44,
тел.(044) 495-7474, факс (044)
495-7473

Надання послуг
щодо включення
ЦП емітента до
Біржового
списку

Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку 22.10.2010 Ліцензія АГ

№399339

ПрАТ "Страхове товариство
"Іллічівське" Акціонерне товариство 25186738 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 38-б,

тел.(044)207-01-80, факс(044)207-01-83
Послуги у сфері
страхування

Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України 21.01.2008

Ліцензія АВ
№377625-377629;АВ
№377405,377406 від
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14.12.2007р., АБ
№321741-321748 від
07.02.2006р., АВ
№299120 від
07.12.2006р., АБ
№100482 від
11.11.2005р., АВ
№396338 від
27.03.2008 р., АВ
№377694 від
01.02.2008р., АВ
№299581 від
28.02.2007р., АВ
№483347 від
25.08.2009р., АВ
№483346 від
28.05.2009 р., АБ
№124000 від
27.05.2005р.

Маріупольська філія ПрАТ "Страхове
товариство "Іллічівське" Акціонерне товариство 33290655

юридична адреса:87549, Донецька обл.,
м.Маріуполь, вул.Казанцева, 20;
фактична адреса: 87504, Донецька
обл., м.Маріуполь, пр-т Ілліча,54,
тел.(факс) (0629)41-27-11

Послуги у сфері
страхування *** - ***

ТДВ "Страхова компанія "Іллічівська" Товариство з додатковою
відповідальністю 33225921

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 38-б,
тел.(044)207-01-70, факс
(044)207-01-83

Страхування
життя та
накопичення;
інші види
страхування

Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України 27.01.2005 АБ №123700

ПрАТ "Українська акціонерна страхова
компанія "АСКА" Акціонерне товариство 13490997

83052, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 100,
тел.(062)348-38-00, факс
(062)-348-38-87

Інші види
страхування;
допоміжна
діяльність у
сфері
страхування та
пенсійного
забезпечення

Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України 19.03.2007 Ліцензія АВ

№299764

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу
емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.
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4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифіка-
ційний номер

Тип цінного папера Форма
існування

Форма
випуску

Номі-
нальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість

(грн)

Частка у
статутному
капіталі

(відсотки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08.10.2010 855/1/10 Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

UA
0500661006 прості бездокументарна іменні 0.25 12371260750 3092815187.50 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєст-
рацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Номі-
нальна
вартість

(грн)

Кількість у
випуску (шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Відсоткова
ставка за
облігаціями
(відсотки)

Термін виплати
процентів

Дата пога-
шення облі-

гацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що зареєстрував
випуск

Номі-
нальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)
Форма існування Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість

(грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєст-
рацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номі-
нальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість

(грн)

Найме-
нування

товару (послуги),
під який
здійснено
випуск

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску
Обсяг розміщених
цінних паперів на
звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5
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4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п
Дата зарахування
акцій на рахунок

емітента

Кількість акцій, що
викуплено (шт.)

Дата реєстрації
випуску акцій, що

викуплено

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску акцій, що

викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному
капіталі (відсотки)

1 2 3 4 5 6 7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -
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5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску
Найменування особи гаранта

Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

1 2 3 4 5
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6. 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 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 7576852 8830389 34292 90951 7611144 8921340
будівлі та споруди 2540317 2485885 20365 71930 2560682 2557815
машини та обладнання 4867028 5753314 10015 13656 4877043 5766970
транспортні засоби 109489 503452 1093 853 110582 504305
інші 60018 87738 2819 4512 62837 92250
2. Невиробничого призначення 2567359 328845 - 9893 2567359 338738
будівлі та споруди 461287 306706 - 9771 461287 316477
машини та обладнання 1650128 16428 - 36 1650128 16464
транспортні засоби 443343 209 - 2 443343 211
інші 12601 5502 - 84 12601 5586
Усього 10144211 9159234 34292 100844 10178503 9260078
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7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3

Розрахункова вартість чистих активів 12445646 16955797
Статутний капітал 3092815 3092815
Скоригований статутний капітал

Опис*

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів,
оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових

зобов"язань, забезпеченням наступних виплат та платежів, доходів майбутніх
періодів.

Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів,
оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових

зобов"язань, забезпеченням наступних виплат та платежів, доходів майбутніх
періодів.

Висновок**

Вартість чистих активів більша за суму Статутного капіталу. Вартість чистих
активів акціонерного Товариства відповідає вимогам чинного законодавства (п.

3 ст. 155 Цивільного кодексу України). Розрахунок вартості чистих активів
здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств, затверджених ДКЦБФР від 17 листопада 2004

р. №485.

Вартість чистих активів більша за суму Статутного капіталу. Вартість чистих
активів акціонерного Товариства відповідає вимогам чинного законодавства (п.

3 ст. 155 Цивільного кодексу України). Розрахунок вартості чистих активів
здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств, затверджених ДКЦБФР від 17 листопада 2004

р. №485.
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8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії Дата оприлюднення
повідомлення Вид інформації

1 2 3
29.03.2011 29.03.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.04.2011 15.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
29.11.2011 29.11.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
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Фінансова звітність
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Баланс

на 31.12.2011 р.

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4

          АКТИВ
I. Необоротні активи:

Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 7794 11946
     первісна вартість 011 10191 19063
     накопичена амортизація 012 (2397) (7117)
Незавершені капітальні інвестиції 020 915607 1413410
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 10144211 9159234
     первісна вартість 031 11112906 10570406
     знос 032 (968695) (1411172)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 8862 -
     первісна вартість 036 8862 -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 2622532 165679
     інші фінансові інвестиції 045 35222 35153
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 36333 597800
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 76229 -
Гудвіл 065 194387 182988
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 14041177 11566210

II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 1083437 1369925
Поточні біологічні активи 110 16147 -
Незавершене виробництво 120 780025 788070
Готова продукція 130 41430 166442
Товари 140 31242 11799
Векселі одержані 150 8223 8233
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 3118052 4064073
     первісна вартість 161 3409818 4327382
     резерв сумнівних боргів 162 (291766) (263309)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 951230 747076
     за виданими авансами 180 277531 215336
     з нарахованих доходів 190 - -
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     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 174938 53405
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 284124 218871
     - у т.ч. в касі 231 295 299
     в іноземній валюті 240 62334 260155
Інші оборотні активи 250 173471 68627
Усього за розділом II 260 7002184 7972012

III. Витрати майбутніх періодів 270 15340 60919
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 5605 999
Баланс 280 21064306 19600140
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал

Статутний капітал 300 3092815 3092815
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 2848904 2848898
Резервний капітал 340 7879956 7879956
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3134122 (1376023)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 - -

Усього за розділом I 380 16955797 12445646
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 64961 97038
Інші забезпечення 410 1417146 1260141
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування 420 - -

Усього за розділом II 430 1482107 1357179
III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 39803 270761
Інші довгострокові зобов'язання 470 6678 6148

Усього за розділом III 480 46481 276909
IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1642553 3881230
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 432041 528905
     з бюджетом 550 26628 29086
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     з позабюджетних платежів 560 - 14
     зі страхування 570 43216 46490
     з оплати праці 580 87458 76154
     з учасниками 590 710 710
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 347242 955923
Усього за розділом IV 620 2579848 5518512

V. Доходи майбутніх періодів 630 73 1894
Баланс 640 21064306 19600140
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Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 35759781 26175080
Податок на додану вартість 015 (2733189) (1287761)
Акцизний збір 020 - -
     025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - (1991)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 33026592 24885328
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (33994429) (22972902)
Валовий:
     прибуток 050 - 1912426
     збиток 055 (967837) -
Інші операційні доходи 060 19014602 18026359
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської
діяльності 061 2372 6496

Адміністративні витрати 070 (482304) (596489)
Витрати на збут 080 (905271) (718826)
Інші операційні витрати 090 (18901427) (18684208)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської
діяльності 091 22632 40752

Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 - -
     збиток 105 (2242237) (60738)
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 29579 8471
Інші доходи 130 614277 73284
Фінансові витрати 140 (6) (10700)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (2604355) (346695)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 - -
     збиток 175 (4202742) (336378)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення
діяльності 176 - -

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 307187 80440
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 - -
     збиток 195 (4509929) (416818)
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 (216) (2067)
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Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 - -
     збиток 225 (4510145) (418885)
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника

Матеріальні затрати 230 32070862 21788918
Витрати на оплату праці 240 1630135 1297534
Відрахування на соціальні заходи 250 561189 580943
Амортизація 260 1210421 547070
Інші операційні витрати 270 1249040 809992
Разом 280 36721647 25024457

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті

Середньорічна кількість простих акцій 300 12371260750 4671619445
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 12371260750 4671619445
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 (0.36457) (0.08967)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 (0.36457) (0.08967)
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
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Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Стаття Код 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) 010 35827809 19644013
Погашення векселів одержаних 015 - 200
Покупців і замовників авансів 020 2568480 5306030
Повернення авансів 030 1880 4432
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 8088 8475
Бюджету податку на додану вартість 040 3485440 3011143
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 62084 16760
Отримання субсидій, дотацій 050 2981 3527
Цільового фінансування 060 580 1918
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 2710 95
Інші надходження 080 18418874 46692455

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (35290737) (26329609)
Авансів 095 (2533266) (845479)
Повернення авансів 100 (21655) (36745)
Працівникам 105 (1384921) (1357993)
Витрат на відрядження 110 (11992) (10378)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 - (305374)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 - (15003)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (830815) (680236)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (390310) (37315)
Цільових внесків 140 - (85003)
Інші витрачання 145 (18635026) (47096025)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1280204 (2110112)
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1280204 -2110112

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 10000 106798
     необоротних активів 190 - 1078
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:
     відсотки 210 - -
     дивіденди 220 11934 -
Інші надходження 230 - -
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (296683) (180)
     необоротних активів 250 (1139080) (86547)
     майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 (15731) (113507)
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Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (1429560) (92358)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1429560 -92358

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - 2254890
Отримані позики 320 - 1779704
Інші надходження 330 280000 2053
Погашення позик 340 - (1979544)
Сплачені дивіденди 350 - -
Інші платежі 360 - (177)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 280000 2056926
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 280000 2056926
Чистий рух коштів за звітний період 400 130644 -145544
Залишок коштів на початок року 410 346458 498153
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1924 (6151)
Залишок коштів на кінець року 430 479026 346458
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Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Стаття Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Накопичена
курсова
різниця

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 11
Залишок на початок року 010 3092815 - - 2848904 7879956 (1032246) - - - 12789429
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - - - - - -
Інші зміни 040 - - - - - 4166368 - - - 4166368
Скоригований залишок на початок року 050 3092815 - - 2848904 7879956 3134122 - - - 16955797
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - (4510145) - - - (4510145)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно
до законодавства 170 - - - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів 200 - - - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - (6) - - - - - (6)
Разом змін в капіталі 290 - - - (6) - (4510145) - - - (4510151)
Залишок на кінець року 300 3092815 - - 2848898 7879956 (1376023) - - - 12445646
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Примітки до річної фінансової звітності
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I. Нематеріальні активи

за 2011 рік

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка+,
уцінка-) Вибуло за рік

Нараховано
аморти-зації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

нако-пичена
аморти-зація

первісної
(пере-

оціненої)
вартості

нако-пиченої
аморти-зації

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

нако-пичена
аморти-зація

первісної
(пере-

оціненої)
вартості

нако-пиченої
аморти-зації

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

нако-пичена
аморти-зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними
ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -

Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової
власності 040 65 37 - - - - - 6 - - - 65 43

Авторське право та суміжні з ним
права 050 63 32 - - - - - 12 - - - 63 44

060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 10063 2328 8939 - - 67 34 4736 - - - 18935 7030
Разом 080 10191 2397 8939 - - 67 34 4754 - - - 19063 7117
Гудвіл 090 194387 - - - - 11204 - - 195 - - 182988 -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -
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II. Основні засоби

за 2011 рік

Групи основних
засобів

Код
рядка

Залишок на початок
року

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік

Нараховано
аморти-зації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Інші зміни за рік Залишок на кінець
року

у тому числі
одержані за
фінансовою
орендою

передані в
оперативну оренду

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

знос

первісної
(пере-

оціненої)
вартості

зносу

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

знос

первісної
(пере-

оціненої)
вартості

зносу

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

знос

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

знос

первісна
(пере-
оцінена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна
нерухомість 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Капітальні витрати
на поліпшення
земель

110 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Будинки, споруди та
передавальні
пристрої

120 3378994 379433 75868 -304416 -276327 60089 25084 227400 - 11149 3827 3101506 309249 - - 295734 9775

Машини та
обладнання 130 6735601 215087 228022 -129546 -104085 45699 41383 893006 - -66162 -9910 6722216 952715 - - 4204 411

Транспортні засоби 140 742912 190367 24121 -173223 -141743 14267 38902 78379 - 18115 5899 597658 94000 - - 5138 1187
Інструменти,
прилади, інвентар
(меблі)

150 212662 162464 8937 -154169 -151656 8631 5934 11822 - 28502 2005 87301 18701 - - 381 272

Тварини 160 62 18 2 -17 -17 38 1 4 - - - 9 4 - - 7 3
Багаторічні
насадження 170 221 134 1032 -122 -122 19 10 35 - 56 25 1168 62 - - - -

Інші основні засоби 180 1832 1172 57 -711 805 1015 2000 127 - 11171 1451 11334 1555 - - 23 2
Бібліотечні фонди 190 5550 206 113 - - 452 247 1766 - 9 3491 5220 5216 - - - -
Малоцінні
необоротні
матеріальні активи

200 25162 18780 15133 - - 9499 2882 15497 - 25 -3233 30821 28162 - - 12 12

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

210 - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - -

Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 87 66 - - - 87 66 - - 897 134 897 134 - - 3 -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні
матеріальні активи 250 9823 968 2480 - - 29 25 682 - - -251 12274 1374 - - - -

Разом 260 11112906 968695 355765 -762204 -673145 139825 116534 1228718 - 3764 3438 10570406 1411172 - - 305502 11662

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1120
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 39795
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 44868
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З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 999
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
Вартість основних засобів, що взяті в
операційну оренду (267) 56888

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Стр. 83 из 105
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

III. Капітальні інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 519968 940045
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 553733 402394
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 632 396
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 241 839
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 1194 -
Інші 330 2795 -
Разом 340 1078563 1343674

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -
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IV. Фінансові інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні

1 2 3 4 5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 105240 165325 -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - 354 -
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - 35153 -
акції 390 - - -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 105240 200832 -

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 35153
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -
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V. Доходи і витрати

за 2011 рік

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 8041 3300
Операційна курсова різниця 450 59170 41858
Реалізація інших оборотних активів 460 1115035 1054683
Штрафи, пені, неустойки 470 2519 22648
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 79 76721
інші операційні доходи і витрати 490 17829758 17702217
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 96469
непродуктивні витрати і втрати 492 x -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 11933 x
Проценти 540 x 6
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 17646 .-
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 853700 2562163
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - 3924
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 6 x
Списання необоротних активів 620 x 13096
Інші доходи і витрати 630 -239429 25172

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) -

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -
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VI. Грошові кошти

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 299
Поточний рахунок у банку 650 478727
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 479026

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
(691) -
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VII. Забезпечення і резерви

за 2011 рік

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на
початок року

Збільшення за звітний рік

Використано
у звітному

році

Сторновано
невикористану
суму у звітному

році

Сума
очікуваного

відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при

оцінці
забезпечення

Залишок на
кінець рокунараховано

(створено)
додаткові

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 64961 174976 41 142940 - - 97038
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 1417146 - - 157005 - - 1260141
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -

760 - - - - - - -
770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 554260 96469 - 270548 - - 380181
Разом 780 2036367 271445 41 570493 - - 1737360

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Стр. 88 из 105
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

VIII. Запаси

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка

Балансова вартість
на кінець року

Переоцінка за рік
збільшення чистої
вартості реалізації * уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 857509 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 294 - -
Паливо 820 89031 - -
Тара і тарні матеріали 830 5215 - -
Будівельні матеріали 840 26494 - -
Запасні частини 850 263402 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 295 - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 127685 - -
Незавершене виробництво 890 788070 - -
Готова продукція 900 166442 - -
Товари 910 11799 - -
Разом 920 2336236 - -

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

переданих у переробку (922) 3388
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 10291
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
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IX. Дебіторська заборгованість

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка

Всього на кінець
року

у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4327382 4011708 149530 97724
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 53405 11954 24947 16504

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 32316
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами
(952) 22439
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X. Нестачі і втрати від псування цінностей

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 2854
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 44
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 2810
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XI. Будівельні контракти

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120 66683
     валова замовникам 1130 47410
     з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -
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XII. Податок на прибуток

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 76229
     на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 39803
     на кінець звітного року 1235 270761
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 307187
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 76229
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 230958
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 -
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XIII. Використання амортизаційних відрахувань

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 1233472
Використано за рік - усього 1310 1233472
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 227400
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1001318
     з них машини та обладнання 1313 893006
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 4754
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -
1317 -
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XIV. Біологічні активи

за 2011 рік

Групи біологічних
активів

Код
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року
надійшло за

рік

вибуло за рік нараховано
амортизації за

рік

втрати від
зменшення
корисності

вигоди від
відновлення
корисності

залишок на кінець
року

залишок
на

початок
року

надійшло
за рік

зміни
вартості
за рік

вибуло
за рік

залишок
на

кінець
року

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові
біологічні активи -
усього

1410 8862 - - 8862 - - - - - - - - - - -

в тому числі: робоча
худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -

продуктивна худоба 1412 8862 - - 8862 - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові
біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -

Поточні біологічні
активи - усього 1420 16147 x - 16147 x x - - - x - - - - -

в тому числі: тварини на
вирощуванні та
відгодівлі

1421 - x - - x x - - - x - - - - -

біологічні активи в стані
біологічних
перетворень (крім
тварин на вирощуванні
та відгодівлі)

1422 16147 x - 16147 x x - - - x - - - - -

1423 - x - - x x - - - x - - - - -
інші поточні біологічні
активи 1424 - x - - x x - - - x - - - - -

Разом 1430 25009 - - 25009 - - - - - - - - - - -

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,
утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

за 2011 рік

Найменування показника Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати, пов`язані з
біологічними перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка
Виручка

від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий
результат (прибуток

+, збиток -) від

дохід витрати реалізації

первісного
визнання

та
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 58026 63121 2372 7467 - 57820 58060 -240 -5335
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
з них: пшениця 1511 - - - - - - - - -
соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 7847 (5475) 2372 - - 7811 (7847) -36 2336
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 50179 (57646) - 7467 - 50009 (50213) -204 -7671
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 16484 (31649) - 15165 - 31582 (33035) -1453 -16618
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 9375 (22871) - 13496 - 24978 (25582) -604 -14100
з нього: великої рогатої худоби 1531 4185 (12440) - 8255 - 18016 (18422) -406 -8661
свиней 1532 5183 (9677) - 4494 - 5927 (5595) 332 -4162
молоко 1533 6782 (8090) - 1308 - 6103 (6796) -693 -2001
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 200 (300) - 100 - 113 (200) -87 -187
інша продукція тваринництва 1536 127 (388) - 261 - 388 (457) -69 -330
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 74510 (94770) 2372 22632 - 89402 (91095) -1693 -21953
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Інформація за сегментами

за 2011 рік

I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код
рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені
статті Усього

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 51308942 42166130 - - - - - - - - - - 732252 747425 52041194 42913555
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 32728418 24262041 - - - - - - - - - - 298174 623287 33026592 24885328
іншим звітним сегментам 012 - - - - - - - - - - - - - - - -
інші операційні доходи 013 18580524 17904089 - - - - - - - - - - 434078 124138 19014602 18028227
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 29534 8452 - - - - - - - - - - 45 19 29579 8471
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються
звітного сегмента 021 - - - - - - - - - - - - - - - -

інші фінансові доходи 022 29534 8452 - - - - - - - - - - 45 19 29579 8471
Інші доходи 030 607141 9516 - - - - - - - - - - 7136 63768 614277 73284
Усього доходів звітних сегментів 040 51945617 42184098 - - - - - - - - - - 739433 811212 52685050 42995310
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x - - - -
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x - - - -
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x - - - -
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x - - - -
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) іншим звітним сегментам 060 - - - - - - - - - - - - - - - -

Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 51945617 42184098 - - - - - - - - - - 739433 811212 52685050 42995310
2. Витрати звітних сегментів:

Витрати операційної діяльності, з них 080 33713729 22406469 - - - - - - - - - - 280700 566433 33994429 22972902
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 33713729 22406469 - - - - - - - - - - 280700 566433 33994429 22972902
іншим звітним сегментам 082 - - - - - - - - - - - - - - - -
Адміністративні витрати 090 438085 545465 - - - - - - - - - - 44219 51024 482304 596489
Витрати на збут 100 865873 649665 - - - - - - - - - - 39398 69161 905271 718826
Інші операційні витрати 110 18411576 18437824 - - - - - - - - - - 489851 246384 18901427 18684208
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 6 10700 - - - - - - - - - - - - 6 10700
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна
віднести до звітного сегмента 121 - - - - - - - - - - - - - - - -

122 6 10700 - - - - - - - - - - - - 6 10700
Інші витрати 130 2587334 306607 - - - - - - - - - - 17021 40088 2604355 346695
Усього витрат звітних сегментів 140 56016603 42356730 - - - - - - - - - - 871189 973090 56887792 43329820
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 307403 - 307403 -
адміністративні, збутові та інші витрати операційної
діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x - - - -

фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x - - - -
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надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x 216 - 216 -
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 307187 - 307187 -
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 - - - - - - - - - - - - - - - -

Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 56016603 42356730 - - - - - - - - - - 1178592 973090 57195195 43329820
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р.
140) 180 -4070986 -172632 - - - - - - - - - - -131756 -161878 -4202742 -334510

4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р.
070 - р. 170) 190 -4070986 -172632 - - - - - - - - - - -439159 -161878 -4510145 -334510

5. Активи звітних сегментів, з них 200 17848471 13501070 - - - - - - - - - - - - 17848471 13501070
201 10221527 6342651 - - - - - - - - - - - - 10221527 6342651
202 7566376 7143080 - - - - - - - - - - - - 7566376 7143080
203 59569 14340 - - - - - - - - - - - - 59569 14340
204 999 999 - - - - - - - - - - - - 999 999
205 - - - - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 1751669 1979712 1751669 1979712
221 x x x x x x x x x x x x 1344683 1378479 1344683 1378479
222 x x x x x x x x x x x x 405636 595627 405636 595627
223 x x x x x x x x x x x x 1350 1000 1350 1000
224 x x x x x x x x x x x x - 4606 - 4606

Усього активів підприємства 230 17848471 13501070 - - - - - - - - - - 1751669 1979712 19600140 15480782
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 6953696 2466365 - - - - - - - - - - 171370 - 7125066 2466365

241 - - - - - - - - - - - - - - - -
242 6953696 2466365 - - - - - - - - - - 171370 - 7125066 2466365
243 - - - - - - - - - - - - - - - -
244 - - - - - - - - - - - - - - - -

Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 29428 393723 29428 393723
261 x x x x x x x x x x x x 23207 - 23207 -
262 x x x x x x x x x x x x 73 347242 73 347242
263 x x x x x x x x x x x x 6148 - 6148 -
264 x x x x x x x x x x x x - 46481 - 46481

Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 6953696 2466365 - - - - - - - - - - 200798 393723 7154494 2860088
7. Капітальні інвестиції 280 1078563 300186 - - - - - - - - - - - - 1078563 300186
8. Амортизація необоротних активів 290 1233472 693741 - - - - - - - - - - - - 1233472 693741

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника Код
рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені
статті Усього

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям 300 32728418 24262041 - - - - - - - - - - 298174 623287 33026592 24885328

Балансова вартість активів звітних сегментів 310 17848471 13501070 - - - - - - - - - - 1751669 1979712 19600140 15480782
Капітальні інвестиції 320 1078563 300186 - - - - - - - - - - - - 1078563 300186

330 - - - - - - - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - - - - - - - -
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III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показника Код
рядка

Найменування звітних сегментів Нерозподілені
статті Усього

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

звітний
рік

минулий
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям 350 32728418 24262041 - - - - - - - - - - 298174 623287 33026592 24885328

Балансова вартість активів звітних сегментів 360 17848471 13501070 - - - - - - - - - - 1751669 1979712 19600140 15480782
Капітальні інвестиції 370 1078563 300186 - - - - - - - - - - - - 1078563 300186

380 - - - - - - - - - - - - - - - -
390 - - - - - - - - - - - - - - - -
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Узагальнена інформація про стан корпоративного
управління
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Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори

1 2 3 4
1 2009 1 -
2 2010 1 1
3 2011 1 -

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

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

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

Інше (запишіть) прийняття рішення про дематеріалізацію випуску
акцій

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні
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Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради 7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4
Кількість представників держави -
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій -
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій -
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб -

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 22
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування
Аудиторський

З питань призначень і винагород
Інвестиційний

Інші (запишіть) не створені
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги v
Інші (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов 'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
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1 2 3 4
Члени правління (директор) v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) v
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами v
Інше (запишіть)

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

1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу v

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про
укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є
заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
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Інформація розповсюджується
на загальних зборах

Інформація публікується в
офіційному друкованому

виданні, оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
ДКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи надаються для
ознайомлення безпосередньо
в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на
запит акціонера

Інформація розміщується на
власній веб-сторінці

акціонерного товариства

1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками
та більше статутного капіталу v v

Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх
проведення v v v

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть
необхідне) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть) порівняння аудиторських висновків і підсумків з різних
точок зору

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні
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Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

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

Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом
останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

акціонерів
суду

Інше (запишіть) У зв’язку з припиненням діяльності реєстраційної
компанії

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.
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