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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом Товариства, 

тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня. 

Усi акцiї Товариства є простими iменними. Простi акцiї Товариства не 

пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери 

Товариства. Привiлейованих акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має. 

Акцiї додаткового випуску, якi станом на кiнець звiтного перiоду перебувають 

у процесi розмiщення, не iснують. Рiшення провести додатковий випуск акцiй 

у звiтному роцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. Рiшення про 

анулювання, консолiдацiю або дроблення акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

протягом звiтного перiоду не приймало. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має 

акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б володiли часткою у статутному капiталi 

Товариства у розмiрi 10 % або бiльше.  

Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, 

iпотечнi цiннi папери, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати 

ФОН, iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiднi цiннi 

папери, борговi цiннi папери ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не iснують, тому: 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня; 

- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня; 

- iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня; 
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- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня; 

- iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня; 

- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня; 

- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня; 

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям вiдсутня; 

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 

(сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 

кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 

вiдбулися протягом звiтного перiоду, вiдсутня; 

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня; 

- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi; 

- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 

iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного 

року, вiдсутнi; 

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 

якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, 

вiдсутня; 

- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня; 

- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня; 

- основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi; 

- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня; 

- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, вiдсутня; 

- iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня; 

- iнформацiя про правила ФОН вiдсутня; 

- iнформацiя про звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутня. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» 

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

А01 №162449 

3. Дата проведення державної реєстрації 

30.12.1996 

4. Територія (область) 

Донецька  

5. Статутний капітал (грн) 

3092815187.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

31917 

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

24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв 

24.51 Лиття чавуну 

24.52 Лиття сталi 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно дiючої редакцiї Статуту Товариства органами Товариства є: Вищий орган Товариства - 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства 

(одноособовий) – Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання 

загальними зборами акцiонерiв).  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

2) МФО банку 

334851 

3) поточний рахунок 

26002962487612 

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

у іноземній валюті 
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК» 

5) МФО банку 

334851 

6) поточний рахунок 

26007962485222 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, 

що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Дозвiл на продовження експлуатацiї обладнання 

пiдвищеної небезпеки 
1770.10.14-27.10.0 06.12.2010 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

06.12.2015 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на продовження виконання роботи 

пiдвищеної небезпеки 

№3437.10.30-

13.10.0 
11.10.2010 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

18.11.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на продовження експлуатацiї об’єкта 
№3438.10.30-

13.10.0 
11.10.2010 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

03.02.2015 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 
№1211037000-228 23.08.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

23.08.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 
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Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 
№1211037000-229 23.08.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

23.08.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013 роцi 707 18.02.2013 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

31.12.2013 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу або отримання нового дозволу. 

  

Лiцензiя на право провадження дiяльностi з 

використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

ОВ №050500 14.08.2013 

ПIВДЕННО-

СХIДНА 

ДЕРЖАВНА 

IНСПЕКЦIЯ З 

ЯДЕРНОЇ ТА 

РАДIАЦIЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВНОЇ 

IНСПЕКЦIЇ 

ЯДЕРН.РЕГ. 

14.08.2018 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки: водолазнi роботи 
№1120.13.14 24.04.2013 

ДЕРЖАВНА 

СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

24.04.2018 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Оптова i роздрiбна торгiвля ветеринарними 

медикаментами i препаратами 
АВ №541089 22.07.2010 

ГОЛОВНЕ 

УПРАВЛIННЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ 

МЕДИЦИНИ В 

ДОНЕЦЬКIЙ 

ОБЛАСТI 

04.03.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Виробництво теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, когенерацiйних 

установках та установках з використанням 

нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї 

АД №036405 11.07.2012 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

14.06.2017 
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ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Виробництво електричної енергiї АГ №500381 25.05.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

11.05.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з 

виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, 

атомних електростанцiях i когенерацiйних 

установках та установках з використанням 

нетрадицiйних або поновлюваних джерел 

енергiї) 

АГ №578278 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

27.07.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Постачання теплової енергiї АГ №578280 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

27.07.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Транспортування теплової енергiї 

магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами 

АГ №578287 26.08.2011 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

27.07.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Централiзоване водопостачання та 

водовiдведення 
АВ №429204 10.12.2010 

ДОНЕЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ 

09.12.2015 

Опис ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 
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термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Постачання природного газу за нерегульованим 

тарифом 
АВ №527296 14.10.2010 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

07.10.2015 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом 
АГ №500220 12.11.2010 

НАЦIОНАЛЬНА 

КОМIСIЯ, ЩО 

ЗДIЙСНЮЄ 

ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 

СФЕРI 

ЕНЕРГЕТИКИ 

(НКРЕ) 

10.11.2013 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 

пов’язаних з одержанням професiйної освiти на 

рiвнi квалiфiкацiйних вимог до перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АВ №552471 19.08.2010 

МIНIСТЕРСТВО 

ОСВIТИ I НАУКИ 

УКРАЇНИ 

04.06.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Медична практика АД №064453 04.10.2012 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї документа - безстроково 

  

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя 

(вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв 
АВ №533418 15.07.2010 

КОМIТЕТ З 

КОНТРОЛЮ ЗА 

НАРКОТИКАМИ 

27.08.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Надання послуг i виконання робiт 

протипожежного призначення 
АГ №595784 10.02.2012 

ДЕРЖАВНА 

IНСПЕКЦIЯ 

ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї документа - безстроково. 

  

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка 

металобрухту кольорових металiв 
АВ №580923 17.05.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛIТИКИ 

Необмежена 
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УКРАЇНИ 

Опис Строк дiї документа - безстроково. 

  

Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням 

об’єктiв архiтектури 
АВ №515995 30.07.2010 

МIНIСТЕРСТВО 

РЕГIОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, 

БУДIВНИЦТВА ТА 

ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 

07.07.2015 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданої лiцензiї. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

небезпечних вантажiв автомобiльним 

транспортом 

АД №064684 25.07.2012 

МIНIСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТУ ТА 

ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї документа необмежений. 

  

Заготiвля, переробка, металургiйна переробка 

брухту чорних металiв 
АГ №578663 07.06.2011 

МIНIСТЕРСТВО 

ПРОМИСЛОВОЇ 

ПОЛIТИКИ 

УКРАЇНИ 

Необмежена 

Опис Строк дiї документа необмежений. 

  

Спецiальний дозвiл на користування надрами 3950 07.07.2006 

ДЕРЖАВНА 

СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ 

ТА НАДР УКРАЇНИ 

07.07.2019 

Опис 
Документ виданий на 13 рокiв. ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає 

можливiсть продовження термiну дiї виданого дозволу. 

  

Спецiальний дозвiл на користування надрами 4359 07.09.2007 

ДЕРЖАВНА 

СЛУЖБА ГЕОЛОГIЇ 

ТА НАДР УКРАЇНИ 

07.09.2017 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної 

небезпеки 
3289.11.30-27.10.0 05.09.2011 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

05.09.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Спецiальний дозвiл на користування надрами 5003 26.08.2009 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

26.08.2029 
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СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Спецiальний дозвiл на користування надрами 4673 28.12.2007 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

28.12.2027 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронних 

засобiв радiорелейного зв’язку  

№№РРЛ-14-

0050167-168 
29.02.2012 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

08.12.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданих дозволiв. 

  

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронних 

засобiв радiорелейного зв’язку 

№№РРЛ-14-

0002375-394 
29.02.2012 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

ЦЕНТР 

РАДIОЧАСТОТ 

08.12.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданих дозволiв. 

  

Дозвiл на провадження виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 
1002.09.14-27.10.0 07.09.2009 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

07.09.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на провадження виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 
159.11.30 07.12.2011 

ДЕРЖАВНА 

СЛУЖБА 

ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ ТА 

ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

07.12.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на продовження експлуатацiї обладнання 

пiдвищеної небезпеки 
0551.09.14-27.10.0 21.05.2009 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

21.05.2014 
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НАГЛЯДУ 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на продовження експлуатацiї обладнання 

пiдвищеної небезпеки з монтажу, ремонту, 

реконструкцiї устаткування пiдвищеної 

небезпеки i їх елементiв 

1547.11.14-27.10.0 31.08.2011 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

З ПРОМИСЛОВОЇ 

БЕЗПЕКИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦI 

ТА ГIРНИЧОГО 

НАГЛЯДУ 

31.08.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на початок роботи з експлуатацiї дiлянки 

по переробцi згару цинкового 
535/01.02.14.12230. 20.08.2002 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

ПО НАГЛЯДУ ЗА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦI 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

  

Дозвiл на початок роботи з експлуатацiї дiлянки 

з виробництва зливкiв з алюмiнiєвих сплавiв 
535/01.02.14.12610. 20.08.2002 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

ПО НАГЛЯДУ ЗА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦI 

Необмежена 

Опис строк дiї дозволу необмежений. 

  

Дозвiл на початок роботи з експлуатацiї дiлянки 

з виробництва електродiв для ручного дугового 

зварювання 

535/01.02.14.14130. 20.08.2002 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

ПО НАГЛЯДУ ЗА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦI 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

  

Дозвiл на початок роботи з виробництва 

продуктiв роздiлення повiтря 
730.03.14.51.55.0. 18.09.2003 

ДЕРЖАВНИЙ 

КОМIТЕТ УКРАЇНИ 

ПО НАГЛЯДУ ЗА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦI 

Необмежена 

Опис Строк дiї дозволу необмежений. 

  

Дозвiл на експлуатацiю об’єкта поводження з 

небезпечними вiдходами 
20 25.04.2013 

ВОЛНОВАСЬКА 

РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА 

АДМIНIСТРАЦIЯ 

ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТI 

31.12.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2013 роцi 07.21 22.05.2012 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

01.01.2014 
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СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

Опис Оформлено новий дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2014 роцi. 

  

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2014 роцi 07.18 13.05.2013 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

01.01.2015 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" планує оформлення нового дозволу на 

розмiщення вiдходiв у 2015 роцi. 

  

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 
1421555900-63 11.02.2009 

МIНIСТЕРСТВО 

ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

УКРАЇНИ 

11.02.2014 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу або отримання нового дозволу. 

  

Дозвiл на спецiальне водокористування УКР-ДОН-5589 16.05.2013 

МIНIСТЕРСТВО 

ЕКОЛОГIЇ I 

ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСIВ 

УКРАЇНИ 

01.05.2016 

Опис 
ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" припускає можливiсть продовження 

термiну дiї виданого дозволу. 
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38673998 

4) місцезнаходження 

87535, Донецька обл., м. Марiуполь, Донецьке шосе, будинок 3 

5) опис 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД», створеного як пiдприємницьке товариство у формi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю за рiшенням Установчих зборiв учасникiв (Протокол №1 вiд «05» червня 2013 

року), статутний капiтал якого складається з вартостi вкладiв його Засновникiв. Вкладом ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА» до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» є грошовi кошти у сумi 2 

400 000,00 гривень. Додатковим майновим вкладом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» до статутного 

капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» є основнi фонди (засоби) та iншi оборотнi й необоротнi 

активи на загальну суму 282 000 000,00 гривень. 

 

14. 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 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
12.11.2013 

АА+(ukr) Довгостр.рейтинг за 

нац.шкалою 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
17.12.2013 

В- Довгостр.рейтинг дефолту 

емiтента 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
17.12.2013 

B Короткострок.рейтинг дефолту 

емiтента 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
17.12.2013 

B Довгостр.рейт.дефолту емiт.в 

нац.вал. 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
17.12.2013 

В Короткостр.рейт.дефолту емiт.в 

нац.вал 

Fitch Ratings. Ltd. 

(Корпорацiя) 

міжнародне рейтингове 

агентство 
12.11.2013 

F1+(ukr)Короткостр.рейтинг за 

нац.шкалою 
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Фонд державного майна України 

(засновник ВАТ "ММК iм. Iллiча") 
00032945 

01133 УКРАЇНА м. Київ  

вул. Кутузова, 18/9 
0 

Органiзацiя орендарiв 

Марiупольського металургiйного 

комбiнату iм. Iллiча (засновник ВАТ 

"ММК iм. Iллiча") 

24642231 

87504 УКРАЇНА м. 

Марiуполь вул. Левченка, 

1 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

немає 
 

0 

Усього 0 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

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

Зiнченко Юрiй Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВК 542063 01.10.2008 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ ГУМВС України в Донецькiй 

областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища: Приазовський державний технiчний унiверситет (1997 р., спецiальнiсть «Металургiя чорних 

металiв»); Донецький нацiональний унiверситет (2010, спецiальнiсть «Мiжнародна економiка»); 

Московська школа управлiння, Сколково (2012 р.)  

6) стаж керівної роботи (років)** 

1.08 

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

Досвiд роботи на посадi Генерального директора ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 13 мiсяцiв (станом на 

31.12.2013). Призначення посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 83 Наглядової ради 
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ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд "20" листопада 2012 року. Строк, на який призначено особу: з 

22.11.2012 року по 01.04.2014 року включно. "01" квiтня 2014 року на засiданнi Наглядової ради 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» (Рiшення № 46 вiд "01" квiтня 2014 року) було прийнято рiшення про 

подовження термiну повноважень Генерального директора ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», а саме: 

Подовжити з "02" квiтня 2014 року до "01" квiтня 2015 року (включно) термiн повноважень 

Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» Зiнченка Юрiя Анатолiйовича. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом своєї дiяльностi: токар ремонтно-механiчного цеху №2 металургiйного 

комбiнату «Азовсталь»; горновий доменної печi, слюсар-ремонтник доменного цеху ВАТ «МК 

«Азовсталь»; iнженер 2 категорiї, iнженер 1 категорiї, начальник бюро нормування, заступник 

начальника технiчного вiддiлу – начальник бюро нормування ВАТ «МК «Азовсталь»; заступник 

технiчного директора – начальник технiчного вiддiлу ВАТ «МК «Азовсталь»; начальник 

технiчного управлiння, заступник директора – начальник технiчного управлiння ВАТ «МК 

«Азовсталь», головний iнженер ВАТ «ХТЗ», виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ 

«ХТЗ», Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

20.11.2012 по 01.04.2014 р. включно; подовження термiну повноважень з 02.04.2014 р. до 

01.04.2015 р. включно 

9) Опис 

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган 

Товариства – Генеральний директор Товариства.  

До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi 

здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що 

належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в 

тому числi i виключної компетенцiї цих органiв.  

Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства:  

1. Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що 

чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i 

виключної компетенцiї цих органiв Товариства;  

2. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-

економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани 

(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти 

про їх виконання;  

3. Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових технiко-

економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та 

перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та 

розвитку, iнших планiв Товариства;  

4. Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;  

5. Виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради 

Товариства, звiтує про їх виконання;  

6. На вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;  

7. За погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок 

використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом;  

8. Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком 

внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства;  

9. Виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає 
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пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 

доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проектiв рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

10. Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв 

Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;  

11. Приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;  

12. Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства;  

13. Призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних 

пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;  

14. Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, 

iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних 

структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства;  

15. Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих 

структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння 

Товариства;  

16. Самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв 

(угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати 

обов’язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства 

на їх здiйснення;  

17. Виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та 

врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;  

18. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження 

нерухомого майна Товариства та об’єктiв незавершеного будiвництва Товариства;  

19. Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення 

яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства;  

20. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї 

щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, 

вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших 

об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами 

яких володiє Товариство;  

21. Пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо 

вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав 

iнших юридичних осiб;  

22. Пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства 

колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його 

умов;  

23. Визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначених 

Наглядовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та 

фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського 

облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних 

документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;  

24. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;  

25. В межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 16.10.1.54 Статуту) видає 

довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, 

захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати 

договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання 

(оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;  

26. Розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять 
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службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення 

про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва 

Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає їх на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства;  

27. Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi 

структурнi пiдроздiли Товариства;  

28. Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 

третiми особами;  

29. Приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;  

30. Звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено 

вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства;  

31. Вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про 

дiяльнiсть Товариства;  

32. Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення 

яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.  

Генеральний директор Товариства має право:  

- вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;  

- без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких 

вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був 

уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства;  

- представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, 

банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та 

громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати 

вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення 

яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової 

ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв 

управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв;  

- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або 

розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства;  

- вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за 

кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, 

касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;  

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим 

Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних 

зборiв Товариства;  

- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), 

пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та 

юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;  

- видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi 

Товариства;  

- приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин 

Товариства з працiвниками Товариства;  

- вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;  

- надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi 

знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками 

Товариства;  

- пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства;  

- здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.  

Генеральний директор Товариства зобов’язаний:  
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- виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради 

Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом;  

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;  

- дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до 

Товариства розумно та добросовiсно;  

- не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних 

приватних цiлях;  

- не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не 

використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про 

дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;  

- своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн 

володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших 

юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть 

здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.  

Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi 

заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра 

вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi Посадова особа не має. 

Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Посадової особи Емiтента не отримана. 

Посадова особа обiймає посаду Голови Ради ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНIЗАЦIЙ РОБОТОДАВЦIВ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI (ООРДО) (iдентифiкацiйний код 37887888), мiсцезнаходження: 83015, 

мiсто Донецьк, пр-т Миру, будинок 17, офiс 56. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Шиян Iрина Василiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 965603 29.08.1997 Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй 

областi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

вища: Ростовський-на-Дону iнститут народного господарства (1993 р., спецiальнiсть «Планування 

промисловостi») 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0.83 

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

Досвiд роботи на посадi Головного бухгалтера ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - 10 мiсяцiв (станом на 

31.12.2013). Призначення посадової особи виконано на пiдставi Наказу №39-К ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» вiд 21.02.2013 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 

бухгалтер; экономiст по плануванню металургiйного комбiнату «Азовсталь»; экономiст по 

плануванню 2 категорiї; экономiст по плануванню 1 категорiї; начальник бюро бухгалтерського 
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облiку; начальник вiддiлу бухгалтерського облiку ВАТ «МК «Азовсталь»; начальник вiддiлу 

бухгалтерського облiку ПАТ «МК «Азовсталь»; заступник головного бухгалтера ПАТ «ММК 

IМ.IЛЛIЧА».  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

21.02.2013 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов’язки Головного бухгалтера ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»: вiдповiдальнiсть за 

органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення 

всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, 

регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну (щодо документiв бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi) , але не менше трьох рокiв, вiдповiдно до посадової iнструкцiї Головного 

бухгалтера ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi посадова особа не має. 

Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Посадової особи Емiтента не отримана. 

Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Одноособовий член Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

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

ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ MЕТIНВЕСТ Б.В. (Metinvest 

B.V.) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

24321697  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

14.02.2013 на три роки 

9) Опис 

Одноособового члена Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» ПРИВАТНУ КОМПАНIЮ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ MЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company 

Metinvest B.V.) обрано рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від  «14» 

лютого 2013 року  

(Протокол №17) з «15» лютого 2013 року строком на три роки. 

Одноособовий член Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на посадi перебуває 10,5 мiсяцiв 

(станом на 31.12.2013). 

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства 



 
 

21 

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

чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу 

Товариства.  

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом, 

чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними 

зборами.  

До виключної компетенцiї та повноважень Наглядової ради належить вирiшення питань:  

1. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регулюють роботу органiв управлiння 

Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов’язки акцiонерiв Товариства, 

включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що 

становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства; Положення про 

вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  

2. Пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;  

3. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства;  

4. Прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

5. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв Товариства (крiм акцiй), 

випуск та/або iндосамент векселiв Товариства або iнших юридичних чи фiзичних осiб;  

7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством цiнних паперiв (за виключенням акцiй);  

8. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, що прямо передбаченi Статутом, 

Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;  

9. Обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, 

звiльнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числi розiрвання 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду 

Генерального директора Товариства;  

10. Затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що 

укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;  

11. Прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна 

Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 

його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна 

Товариства;  

12. Обрання незалежного аудитора Товариства для цiлей проведення аудиту фiнансової звiтностi 

та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, 

прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;  

13. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом; прийняття 

рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;  

15. Обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (за 

винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття 

рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства особi, яка веде облiк прав 

власностi на акцiї Товариства або зберiгачу (депозитарнiй установi), затвердження умов договору 

з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;  

16. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фiнансових групах, спiльних 

пiдприємствах, iнших об'єднаннях та вихiд з них, про заснування та участь в iнших юридичних 

особах (в тому числi шляхом набуття права власностi/придбання акцiй та iнших корпоративних 

прав чи їх похiдних iнших юридичних осiб), пiдписання угод про створення, приєднання до 

спiльної дiяльностi;  
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17. Прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов 

договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про 

акцiонернi товариства»;  

18. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

19. Забезпечення надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй 

особою (особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 

65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;  

20. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю 

цiнних паперiв Товариства або особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства; 

затвердження умов договору, що укладатиметься зi зберiгачем цiнних паперiв Товариства або 

депозитарiєм цiнних паперiв Товариства або iншою особою, яка веде облiк прав власностi на акцiї 

Товариства, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

21. Затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  

22. Обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради 

Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разi обрання), Секретаря 

Наглядової ради Товариства (у разi обрання);  

23. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства;  

24. Прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах 

Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику;  

25. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства;  

26. Запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби 

внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 

аудиту Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад Служби внутрiшнього аудиту 

Товариства, визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;  

27. Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства, 

визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової ради Товариства, обрання та вiдкликання 

членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для 

вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової ради Товариства, в тому числi шляхом 

затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової ради Товариства;  

28. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до 

статей 79-89 Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Товариства;  

29. Прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж 

акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери;  

30. Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 

Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 

щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй Виконавчого органу 

Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, 

цiнової полiтики Товариства;  

31. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв дарування та/або 

пожертви (у т.ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв 

щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi 

необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 

1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй 

перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;  

32. Надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної 

фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, 

передбачених чинним законодавством);  
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33. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв 

та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших 

правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя 

тощо);  

34. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв з придбання або 

вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;  

35. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або 

набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у 

заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних 

паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;  

36. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв щодо надання 

Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), 

включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями 

iнших осiб (майнове поручительство);  

37. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або 

вiдступлення права вимоги;  

38. Прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення 

облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про 

розмiщення облiгацiй Товариства в межах та об’ємах, визначених Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства;  

39. Надання попереднього дозволу на вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якщо 

вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  

40. Прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або 

iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить 

Товариству; надання Генеральному директору або iншiй особi, що визначена Наглядовою радою, 

повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними 

правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;  

41. Прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, крiм випадкiв, 

передбачених пунктом 10.4. Статуту;  

42. Прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;  

43. Прийняття рiшення про обрання уповноваженого на зберiгання первинних документiв системи 

реєстру власникiв цiнних паперiв;  

44. Надання попереднього дозволу на придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, 

реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, первiсна вартiсть 

(або вартiсть полiпшень) яких очiкувано перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за 

одиницю, або якщо очiкувана загальна вартiсть таких операцiй перевищує 20 000 000,00 (двадцять 

мiльйонiв) гривень на календарний рiк;  

45. Надання попереднього дозволу на укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або 

iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших 

необоротних активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 

000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 

000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, а стосовно таких операцiй та договорiв 

щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;  

46. Надання попереднього дозволу на вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною 

реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних 

активiв iз первiсною вартiстю (з урахуванням переоцiнки), що перевищує 1 000 000,00 (один 

мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцiй перевищує 10 000 000,00 

(десять мiльйонiв) гривень на календарний рiк;  

47. Прийняття рiшення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства вiд 

виконання обов’язкiв та призначення на цей строк, але не бiльш нiж на 30 (тридцять) календарних 
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днiв, особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;  

48. Прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального 

директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних 

днiв або його звiльнення;  

49. Надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинiв:  

• будь-якого iншого правочину (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного 

виробництва тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом на рiк 

перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень;  

• будь-якого правочину якщо його сума дорiвнює або перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з урахуванням пп. 

15.13.35, 15.13.36 Статуту.  

50. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. 

пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 2 (два) роки, 

та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 2 (два) роки, за виключенням 

правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких 

перевищує 2 (два) роки – такi правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з 

Наглядовою Радою;  

51. Надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством 

в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших 

необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за 

одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) 

гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими 

договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а 

стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;  

52. Попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто нових напрямкiв 

дiяльностi Товариства поза рамками звичайної операцiйної дiяльностi, що пов’язанi з 

капiтальними iнвестицiями, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 20 000 

000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень на рiк, або якi передбачають створення нової юридичної 

особи;  

53. Попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання 

або внесення до них змiн та/або доповнень);  

54. Надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довiреностей (доручень) 

без права передоручення чи передачу будь-яким iншим чином повноважень на вчинення 

правочинiв без права подальшої передачi таких повноважень третiм особам, якi потребують 

нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи 

дозвiл Наглядової ради чи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства за Статутом чи за чинним 

законодавством;  

55. Затвердження результатiв рiчної дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, визначення порядку 

розподiлу прибутку / покриття збиткiв дочiрнiх пiдприємств;  

56. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства 

згiдно iз законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi Посадова особа не має. 

Одноособовий член Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснює свої права, обов’язки та 

повноваження безоплатно. 

Посадова особа обіймає посаду одноособового члена Наглядової ради в наступних юридичних 

особах: 

- ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧ-СТАЛЬ» (код за ЄДРПОУ 24815801); 

- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ «АЗОВСТАЛЬ» 

(код за ЄДРПОУ 00191158); 

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (код за 

ЄДРПОУ 00191135). 
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ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не володiє повною iнформацiєю про те, в яких  юридичних особах 

Посадова особа емiтента обiймає посади.  

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, 

дата видачі, орган, 

який видав)* або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 

директор  

Зiнченко Юрiй 

Анатолiйович 

ВК 542063 01.10.2008 

Орджонiкiдзевським РВ 

Марiупольського МУ 

ГУМВС України в 

Донецькiй областi 

 
0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Шиян Iрина Василiвна 

ВА 965603 29.08.1997 

Орджонiкiдзевським РВ 

Марiупольського 

МУУМВС України в 

Донецькiй областi 

 
0 0 0 0 0 0 

Одноособовий 

член Наглядової 

ради ПАТ 

«ММК IМ. 

IЛЛIЧА» 

ПРИВАТНА КОМПАНIЯ 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

MЕТIНВЕСТ Б.В. 

(Metinvest B.V.) 

24321697  
 

9242810655 74.7120 9242810655 0 0 0 

Усього 9242810655 74.7120 9242810655 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

ПРИВАТНА КОМПАНIЯ 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МЕТIНВЕСТ Б.В." 

(METINVEST B.V.) 

24321697 

НIДЕРЛАНДИ 

2514JM ’s-

Gravenhage, Гаага 

Alexanderstraat 23, 

буд.23, оф.2514JM 

 
9242810655 74.7120 9242810655 0 0 0 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-

СТАЛЬ»  

24815801 

87504 УКРАЇНА 

Донецька м. 

Марiуполь вул. 

Семашка, буд. 18 

 
3030291460 24.4946 3030291460 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

немає 
  

0 0 0 0 0 0 

Усього 12273102115 99.2066 12273102115 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
14.02.2013 

Кворум 

зборів** 
74.7214 

Опис 

Проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв iнiцiйовано акцiонером. Найменування 

власника акцiй - ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ 

Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V., реєстрацiйний номер 24321697, адреса: 

Alexanderstraat 23, 2514JM’s-Gravenhage, буд. 23, оф. 2514 JM, Гаага, Нiдерланди). 

Мiсце проведення Загальних зборiв ПАТ: м. Марiуполь, вул. Левченка, 1, Палац культури iменi Карла 

Маркса, Концертна зала.  

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ – 

08 лютого 2013 року станом на 24:00 годину.  

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 

зборах акцiонерiв ПАТ – 45 683 (сорок п’ять тисяч шiстсот вiсiмдесят три) особи.  

Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися акцiонери (їх представники), якi в 

сукупностi володiють 9 238 964 323 (дев’ять мiльярдiв двiстi тридцять вiсiм мiльйонiв дев’ятсот 

шiстдесят чотири тисячi триста двадцять три) акцiями Товариства, що складає 74,72140 % вiд 

загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  

На Загальних зборах Товариства присутнi:  

1.Акцiонери Товариства (їх представники) в кiлькостi – 93 особи.  

Вiдповiдно до п. 12.1.9. Статуту Товариства та Протоколу Реєстрацiйної комiсiї №2 Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства мають кворум та визнаються правомочними.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

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

2. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  

3. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, встановлення кiлькiсного складу 

та обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

Результати розгляду питань порядку денного:  

З першого питання порядку денного «Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства» вирiшили:  

1.1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Пiд'яблонського Михайла Iвановича, 

Секретарем Загальних зборiв - Бiлика Олександра Миколайовича.  

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  

- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин.  

Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в 

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

розглядаються.  

1.3. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв зберiгачу - ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» 

(iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, буд. 52) 

та затвердити умови Додаткової угоди № 10/2 до Договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникам Товариства № 48/02-2010 вiд 11.11.2010 р., вiдповiдно до якої зберiгач здiйснює 

повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.  

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:  

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

2) Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  

3) Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства, встановлення кiлькiсного складу 

та обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 75 дiйсних бюлетенiв № 1; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 18 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 9 238 892 227 голосiв, що складає 

99,99922 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 17 650 голосiв, що складає 

0,00019 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 335 голосiв, що 

складає 0,00000 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 
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НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 54 111 голосiв, що складає 0,00059 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З другого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства» 

вирiшили:  

2.1. Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

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

2.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за 

власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю Статуту 

Товариства у новiй редакцiї.  

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 81 дiйсних бюлетенiв № 2; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 12 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» –9 238 903 170 голосiв, що складає 

99,99934 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 0 голосiв, що складає 0,00000 

% до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 14 306 голосiв, що складає 

0,00015 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 46 847 голосiв, що складає 0,00051 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Вiдповiдно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшення прийняте бiльш як ? голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах.  

З третього питання порядку денного «Про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства, встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв Наглядової ради Товариства» 

вирiшили:  

3.1. Вiдкликати з «14» лютого 2013 року з займаних посад та припинити повноваження дiючих (на 

момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) членiв Наглядової ради Товариства:  

Голова Наглядової ради: Чентуков Юрiй Iллiч;  

Члени Наглядової ради: Лагунова Тетяна Григорiвна;  

Гончар Василь Григорович;  

Гронь Марина Вiкторiвна;  

Погожев Олександр Володимирович;  

Шурма Ростислав Iгорович;  

Бiлик Олександр Миколайович (Секретар Наглядової ради).  

3.2. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) особи.  

3.3. Обрати з «15» лютого 2013 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну 

компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) – акцiонера Товариства строком на три роки.  

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства обрання членiв Наглядової ради публiчного акцiонерного 

товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, тому голосування за третiм 

питання порядку денного даних загальних зборiв вiдбувається за допомогою двох бюлетенiв, а саме: 

перший бюлетень (бюлетень №3) для голосування щодо припинення повноважень членiв Наглядової 

ради та встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) особи, а 

другий (бюлетень №4) – для кумулятивного голосування щодо обрання членiв Наглядової ради.  

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 82 дiйсних бюлетенiв № 3; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 11 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 9 238 864 454 голосiв, що складає 

99,99892 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 3 236 голосiв, що складає 

0,00004 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 51 022 голосiв, що 

складає 0,00055 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 45 611 голосiв, що складає 0,00049 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних 

зборах.  

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 4:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 53 дiйсних бюлетеня № 4 для голосування, у тому 

числi з рiшенням «ЗА» - 34 бюлетенiв, з рiшенням «ПРОТИ всiх кандидатiв» - 4 бюлетеня, з рiшенням 

«УТРИМАЛОСЬ по всiм кандидатам» - 15 бюлетенiв; недiйсних бюлетенiв та бюлетенiв, якi не 

прийняли участь у голосуваннi, – 40 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином:  

«ПРОТИ всiх кандидатiв» – 6 335 кумулятивних голосiв;  

«УТРИМАЛОСЬ по всiм кандидатам» – 225 799 кумулятивних голосiв;  
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Кандидат до складу Наглядової ради: Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст 

Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) – «За» 9 236 

741 519 кумулятивних голосiв.  

Таким чином, бiльшiстю голосiв обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну 

компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest 

B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) – акцiонера Товариства строком на три роки.  

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
12.04.2013 

Кворум 

зборів** 
99.22642 

Опис 

Мiсце проведення Загальних зборiв ПАТ: м. Марiуполь, вул. Левченка, 1, Палац культури iменi Карла 

Маркса, Концертна зала.  

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв ПАТ – 

08 квiтня 2013 року станом на 24:00 годину.  

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 

зборах акцiонерiв ПАТ – 45 673 (сорок п’ять тисяч шiстсот сiмдесят три) особи.  

Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалися акцiонери (їх представники), якi в 

сукупностi володiють 12 275 559 051 (дванадцять мiльярдiв двiстi сiмдесят п’ять мiльйонiв п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятдесят одна) акцiями Товариства, що складає 99,22642 % вiд загальної 

кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  

На Загальних зборах Товариства присутнi:  

1.Акцiонери Товариства (їх представники) в кiлькостi – 86 осiб.  

Вiдповiдно до п. 15.12. Статуту Товариства та Протоколу Реєстрацiйної комiсiї №2 Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства мають кворум та визнаються правомочними.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.  

3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.  

5.Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.  

6.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  

7.Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, 

встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договору з членом Наглядової ради.  

8.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року 

з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 

сукупної вартостi.  

Результати розгляду питань порядку денного:  

З першого питання порядку денного «Обрання робочих органiв та затвердження регламенту 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства» вирiшили :  

1.1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї даних Загальних зборiв зберiгачу - ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ОБ?ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ» 

(iдентифiкацiйний код 23785133; мiсцезнаходження: 83050, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця 

Унiверситетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам Товариства № 48/02-2010 вiд 11.11.2010 р., вiдповiдно до якої 

зберiгач здiйснює повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства (додається).  

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  

- час для виступiв з питання порядку денного – до 15 хвилин;  

- час для вiдповiдi на запитання до доповiдача – до 5 хвилин.  

Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в 

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

розглядаються.  

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:  

1) Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

2) Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.  

3) Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

4) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк.  
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5) Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi.  

6) Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.  

7) Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, 

встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договору з членом Наглядової ради.  

8) Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного 

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

граничної сукупної вартостi.  

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 57 дiйсних бюлетенiв № 1; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 29 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 275 439 809 голосiв, що складає 

99,99903 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 8 953 голосiв, що складає 

0,00008 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 12 883 голосiв, що 

складає 0,00010 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 97 406 голосiв, що складає 0,00079 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З другого питання порядку денного «Звiт виконавчого органу про результати фiнансово – 

господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк» вирiшили:  

2.1. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово – господарської дiяльностi 

Товариства за 2012 рiк.  

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 59 дiйсних бюлетенiв № 2; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 27 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 274 774 492 голосiв, що складає 

99,99361 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 648 763 голосiв, що складає 

0,00529 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 45 738 голосiв, що 

складає 0,00037 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 90 058 голосiв, що складає 0,00073 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З третього питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк» вирiшили:  

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.  

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 60 дiйсних бюлетенiв № 3; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 26 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 274 778 063 голосiв, що складає 

99,99363 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 679 522 голосiв, що складає 

0,00554 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 11 743 голосiв, що 

складає 0,00010 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 89 723 голосiв, що складає 0,00073 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З четвертого питання порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 

рiк» вирiшили:  

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати 

за 2012 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (Форма № 3), Звiт про власний 

капiтал за 2012 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (Форма № 5).  

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 58 дiйсних бюлетенiв № 4; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 28 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 274 756 842 голосiв, що складає 

99,99346 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 12 081 голосiв, що складає 

0,00010 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 54 341 голосiв, що 

складає 0,00044 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» –735 787 голосiв, що складає 0,00599 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  
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З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi 

Товариства у 2012 роцi» вирiшили:  

5.1. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi у розмiрi 2 782 306 000,00 

гривень (два мiльярди сiмсот вiсiмдесят два мiльйони триста шiсть тисяч гривень 00 копiйок), покрити 

за рахунок прибуткiв Товариства наступних перiодiв.  

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 60 дiйсних бюлетенiв № 5; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 26 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 369 871 голосiв, що складає 

99,98217 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 2 047 919 голосiв, що складає 

0,01668 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 51 538 голосiв, що 

складає 0,00042 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 89 723 голосiв, що складає 0,00073 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства» 

вирiшили:  

6.1. Внести (затвердити) змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

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

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за 

власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю Статуту 

Товариства у новiй редакцiї.  

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 60 дiйсних бюлетенiв № 6; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 26 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 428 161 голосiв, що складає 

99,98264 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 357 579 голосiв, що складає 

0,01106 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 680 923 голосiв, що 

складає 0,00555 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 92 388 голосiв, що складає 0,00075 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Вiдповiдно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшення прийняте бiльш як 3/4 голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних зборах.  

З сьомого питання порядку денного «Затвердження умов цивiльно-правового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради» вирiшили:  

7.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та 

одноособовим членом Наглядової ради Товариства.  

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у встановленому законодавством 

порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовий договiр мiж Товариством та одноособовим членом 

Наглядової ради Товариства.  

7.3. Встановити виконання обов’язкiв одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивiльно-

правовим договором на безоплатнiй основi.  

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 59 дiйсних бюлетенiв № 7; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 27 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 361 063 голосiв, що складає 

99,98209 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 1 330 146 голосiв, що складає 

0,01084 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 134 055 голосiв, що 

складає 0,00109 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 733 787 голосiв, що складає 0,00598 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в Загальних 

зборах.  

З восьмого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi» вирiшили:  

8.1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити 

укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської 

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

8.1.1. укладання Товариством правочинiв з юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю 

з Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability 
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Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) (надалi - Meтiнвeст Б.В.), щодо передачi або 

отримання в управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв), придбання або вiдчуження 

оборотних i необоротних активiв граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 2 415 000 

000,00 (два мiльярди чотириста п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США за офiцiйним курсом НБУ на 

дату вчинення правочину;  

8.1.2. укладання Товариством договорiв комiсiї, експортних договорiв, надання застав, порук, будь-

яких гарантiй, вiдступлення прав вимоги, права договiрного та/або примусового (безакцептного) 

списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, якi вчиняються у зв’язку з: (i) 

наданням/отриманням кредитiв (позик) компанiєю Метiнвест Б.В. або юридичними особами, 

пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство) та/або (ii) залученням 

фiнансування (у тому числi шляхом випуску цiнних паперiв) компанiєю Метiнвест Б.В. або 

юридичними особами, пов’язаними вiдносинами контролю з Метiнвест Б.В. (включаючи Товариство), 

граничною вартiстю на кожен правочин, яка еквiвалентна 1 500 000 000,00 (один мiльярд п’ятсот 

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

8.2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна 

перевищувати 65 627 000 000,00 гривень (шiстдесят п’ять мiльярдiв шiстсот двадцять сiм мiльйонiв 

гривень 00 копiйок).  

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, 

протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 

вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 8.1.1 - 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 

цього рiшення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий 

дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури 

вчинення значних правочинiв», затвердженої Протоколом № 13 Наглядової ради Товариства вiд 

29.07.2011 р.  

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:  

При розкриттi урн для голосування було виявлено 60 дiйсних бюлетенiв № 8; недiйсних бюлетенiв та 

зiпсованих бюлетенiв – 26 шт.  

Голоси учасникiв зборiв роздiлилися наступним чином: «ЗА» – 12 273 353 399 голосiв, що складає 

99,20859 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «ПРОТИ» – 2 035 433 голосiв, що складає 

0,01645 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «УТРИМАЛОСЬ» – 80 496 голосiв, що 

складає 0,00065 % до загальної кiлькостi голосiв учасникiв зборiв; «НЕДIЙСНИХ ТА 

НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ» – 89 723 голосiв, що складає 0,00073 % до загальної кiлькостi голосiв 

учасникiв зборiв.  

Вiдповiдно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшення прийняте бiльш як 50 % голосiв 

акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi.  

Пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства буд-яких зауважень та пропозицiй не 

надходило. 
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VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну 

акцію, грн. 
0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 
    

Дата виплати дивідендів 
    

Опис 
За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати 

дивiдендiв не приймалось. 
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДI ЕЛ ЕЙ 

ПАЙПЕР УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33597986 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА м. Київ м.Київ вулиця Червоноармiйська, будинок 77 

А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380444909561 

Факс +380444909577 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Надання усiх видiв юридичних послуг вiдповiдно до чинного 

законодавства 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

CLIFFORD CYANCE US LLP 

Організаційно-правова форма Іноземне підприємство  

Код за ЄДРПОУ  

Місцезнаходження 10019 США New York 31 West 52nd Street 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +12128783042; +12128788000 

Факс +12128788375 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Надання усiх видiв юридичних послуг вiдповiдно до чинного 

законодавства 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ДОНАУДИТКОНСАЛТ" У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30998764 

Місцезнаходження 83015 УКРАЇНА Донецька м. Донецьк вул. Набережна, будинок 123, 

квартира 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №2389 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 
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Міжміський код та телефон +380623450545 

Факс +380623817084 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту, консультування 

з питань оподаткування  

Опис Надання аудиторських послуг, консультування з питань 

оподаткування  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР 

АУДИТ СЕРВIС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 24161736 

Місцезнаходження 87548 УКРАЇНА Донецька м. Марiуполь вулиця Громової, будинок 

69, офiс 609 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №1627 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380629511183 

Факс +380629560097 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Надання аудиторських послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця Жилянська, будинок 75 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №0152 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380444906777 

Факс +380444906738 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Органiзацiйно-методичне забезпечення аудиту, практичне здiйснення 

аудиторських перевiрок (аудиту), iншi аудиторськi послуги, дозволенi 

законодавством 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИЄМЕЦЬ РУСIНА ЮЛIЯ ВАЛЕРIЇВНА 

Організаційно-правова форма  

Код за ЄДРПОУ 3005417142 

Місцезнаходження 03087 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця П.Козицького, будинок 5, 

корп.1, кв. 19 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

В03 №251015 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

СОЛОМ’ЯНСЬКА ДЕРЖАВНА РАЙОННА АДМIНIСТРАЦIЯ У 

МIСТI КИЄВI 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.04.2008 

Міжміський код та телефон +380445216060 

Факс +380445281415 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 

Опис Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування , iнша 

допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23785133 

Місцезнаходження 83050 УКРАЇНА Донецька м. Донецьк вулиця Унiверситетська, 

будинок 52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №286565 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон +380623046543 

Факс +380623371041 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надання депозитарних послуг депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263065 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон +380445854240 

Факс +380445854240 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю ЦП 

Опис Надання депозитарних послуг депозитарiю ЦП 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 
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Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця Грiнченка, будинок 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Рiшення №2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон +380442791325 

Факс +380442791322 

Вид діяльності Дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Надання депозитарних послуг Центрального депозитарiю ЦП 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14282829 

Місцезнаходження 83001 УКРАЇНА Донецька м. Донецьк вулиця Унiверситетська, 

будинок 2А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №286539 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон +380623324611 

Факс +380623327932 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надання депозитарних послуг депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця Шовковична, будинок 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон +380444957474 

Факс +380444957473 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Надання послуг щодо включення цiнних паперiв емiтента до 

бiржового списку та проведення контролю за вiдповiднiстю ЦП та 

показникiв емiтента вимогам внесення до бiржового списку 
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Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ 

ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 25186738 

Місцезнаходження 01033 УКРАЇНА м. Київ м.Київ вулиця Саксаганського,38-б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584085 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2010 

Міжміський код та телефон +380442070180 

Факс +380442070183 

Вид діяльності Послуги у сферi страхування 

Опис Надання послуг у сферi страхування 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

МАРIУПОЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЕ" 

Організаційно-правова форма Філія (інший відокремлений підрозділ)  

Код за ЄДРПОУ 33290655 

Місцезнаходження 87549 УКРАЇНА Донецька м. Марiуполь вулиця Казанцева, будинок 

20 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584085 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2010 

Міжміський код та телефон +380629412711 

Факс +380629412711 

Вид діяльності Послуги у сферi страхування 

Опис Надання послуг у сферi страхування 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IЛЛIЧIВСЬКА" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33225921 

Місцезнаходження 01033 УКРАЇНА м. Київ м. Київ вулиця Саксаганського, 38-б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АБ №123700 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон +380442070170 

Факс +380442070183 

Вид діяльності Страхування життя та накопичення; iншi види страхування  
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Опис Надання послуг зi страхування життя та накопичення; iнших видiв 

страхування  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052 УКРАЇНА Донецька м. Донецьк проспект Iллiча, будинок 100 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №569967 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон +380623483800 

Факс +380623483887 

Вид діяльності Iншi види страхування; допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та 

пенсiйного забезпечення  

Опис Надання послуг з iнших видiв страхування; допомiжна дiяльнiсть у 

сферi страхування та пенсiйного забезпечення  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Fitch Ratings. Ltd. 

Організаційно-правова форма Корпорація  

Код за ЄДРПОУ 1316230 

Місцезнаходження ВЕЛИКА БРИТАНIЯ London E14 5GN 30 North Colonnade, Canary 

Wharf 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Iнформацiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Iнформацiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000  

Факс +44 (0) 20 3530 2524 

Вид діяльності Кредитний аналiз, кредитна оцiнка, Мiжнароднi та нацiональнi 

рейтинги 

Опис Fitch Ratings - мiжнародне рейтингове агентство, дiяльнiсть якого 

нацiлена на надання своєчасних i точних оцiнок кредитоспроможностi 

емiтентiв, здiйснення високоякiсного кредитного аналiзу i надання 

першокласних аналiтичних послуг емiтентам, iнвесторам i банкiрам. 

Агентство володiє глибокими аналiтичними знаннями i "критичною 

масою" досвiду, якi використовуються iнвесторами i компанiями по 

управлiнню ризиками при проведеннi iнновацiйних операцiй на 

ринках капiталу, охоплюючих всi класи активiв, галузi промисловостi 

i сектори ринку. Грунтуючись на органiчному зростаннi компанiї i 

серiї стратегiчних поглинань iнших агентств, Fitch Ratings демонструє 

бурхливе зростання протягом двох останнiх десятилiть, результатом 

якого з'явилася присутнiсть компанiї по всьому свiту, на всiх ринках 

iнструментiв з фiксованим доходом. Штаб-квартири Fitch Ratings 

знаходяться в Нью-Йорку i Лондонi. Агентство також має 49 офiсiв в 

бiльш нiж 90 країнах свiту. Fitch є дочiрньою компанiєю Fimalac, 
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мiжнародної фiнансової групи з штаб-квартирою в Парижi, Францiя. 

Fitch працює з широким спектром емiтентiв з Росiї i СНД вже бiльше 

15 рокiв i присвоює мiжнароднi i нацiональнi кредитнi рейтинги 

банкам, небанкiвським фiнансовим органiзацiям, страховим 

компанiям, емiтентам корпоративного сектора, регiональним i 

мiсцевим органам влади, суверенним урядам. Fitch також рейтингує 

випуски боргових iнструментiв з фiксованим доходом i операцiї 

структурного фiнансування.  
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.10.2010 855/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000092225 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 12371260750 3092815187.50 100 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку Украiни. 

Мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» (м. Київ, вул.Шовковична, 42-44) укладено Договiр про включення до 

бiржового списку №1271/23/L вiд 17.06.2010 року. Факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi протягом звiтного 

перiоду не мали мiсце. Рiшенням Котирувальної комiсiї № 706 вiд 01.11.2012 р. акцiї простi iменнi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» з 01 листопада 2012 р. переведено до 2-го рiвня 

лiстингу Бiржового реєстру ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» на пiдставi п. 16.3 Правил торгiвлi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», у зв’язку з 

невiдповiднiстю середньомiсячної вартостi бiржових угод лiстинговим вимогам, визначених п. 3.1 Роздiлу IV Положення про функцiонування 

фондових бiрж, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1542 вiд 19.12.2006 р.  

Рiшення провести додатковий випуск акцiй у звiтному роцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не приймало. 

  

2. 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 

(шт.)  

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, 

що викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 19.07.2013 1276000 08.10.2010 855/1/10 
Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 
0.010314 
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XI. Опис бізнесу 

     Найменування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (скорочене найменування: ВАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА») викладено вiдповiдно до вимог та положень Закону України «Про акцiонернi 

товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року як ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (скорочене 

найменування: ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»). Визначення типу товариства та змiну найменування 

затверджено Загальними зборами акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства 

«Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча», якi вiдбулися 01.07.2010 р. 

Товариство з дати його державної реєстрацiї є правонаступником прав i зобов’язань Орендного 

пiдприємства «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча», вiдкритого акцiонерного 

товариства «Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча».  

     Метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку за рахунок економiчно ефективного 

виробництва, реалiзацiї металопродукцiї, iнших видiв продукцiї та послуг для задоволення 

суспiльних потреб, реалiзацiї економiчних, соцiальних, професiйних i творчих iнтересiв акцiонерiв 

та працiвникiв Товариства. Напрямки i форми дiяльностi Товариства визначаються чинним 

законодавством України та Статутом Товариства.  

Основний напрямок дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - виробництво високоякiсного сталевого 

листа широкого сортаменту.  

     Товариство створене без обмеження строку дiяльностi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в 

межах чинного законодавства України, Статуту, а також внутрiшнiх положень та iнструкцiй. 

     ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД», створеного як пiдприємницьке товариство у формi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю за рiшенням Установчих зборiв учасникiв (Протокол №1 вiд «05» червня 2013 

року), статутний капiтал якого складається з вартостi вкладiв його Засновникiв. Вкладом ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА» до статутного капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» є грошовi кошти у сумi   

2 400 000,00 гривень. Додатковим майновим вкладом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» до статутного 

капiталу ТОВ «МЕТIНВЕСТ-МРМЗ» є основнi фонди (засоби) та iншi оборотнi й необоротнi 

активи на загальну суму 282 000 000,00 гривень. 

  

     Управлiння ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснюють такi Органи:  

Вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв Товариства;  

Наглядова рада Товариства;  

Виконавчий орган Товариства (одноособовий) – Генеральний директор Товариства;  

Ревiзiйна комiсiя Товариства (у разi обрання загальними зборами акцiонерiв).  

     Органiзацiйна структура ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 31.12.2013 року складається зi 

служб Першого заступника генерального директора – головного iнженера; Фiнансового 

директора; Директора з виробництва; Директора з технологiї та якостi; Директора з iнжинiрингу; 

Директора зi збуту; Директора комерцiйного; Директора з транспорту та логiстики; Директора з 

персоналу та соцiальних питань; Директора з безпеки.  

     Перелiк структурних пiдроздiлiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 31.12.2013 року: 

1. Управлiння з виробництва; 

2. Доменний цех; 

3. Цех переробки шлаку; 

4. Мартенiвський цех; 

5. Цех пiдготовки складiв; 

6. Копровий цех; 

7. Вапняно-випалювальний цех; 

8. Листопрокатний цех-1700; 

9. Цех холодної прокатки; 
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10.Листопрокатний цех-3000; 

11.Трубоелектрозварювальний цех; 

12.Аглофабрика; 

13.Конвертерний цех;.  

14.Хiмiко-металургiйна фабрика (мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: 85772, Донецька 

обл., Волноваський р-н, смт. Донське); 

15.Гiрничо-збагачувальний комплекс «Укрмеханобр» (мiсцезнаходження вiдокремленого 

пiдроздiлу:50007, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Саксаганський р-н, вулиця Демиденка, 

будинок 2); 

16.Лабораторiя захисту навколишнього середовища; 

17.Вiддiл з надзвичайних ситуацiй; 

18.Вiддiл з пожежної безпеки майна комбiнату та корпоративної власностi;  

19.Дiлянка спецавтоматики;  

20.Управлiння капiтального будiвництва;  

21.Iнвестицiйний вiддiл;  

22.Управлiння головного енергетика; 

23.Газовий цех; 

24.Кисневий цех; 

25.Теплоелектроцентраль-1; 

26.Теплоелектроцентраль-2; 

27.Теплосиловий цех; 

28.Цех мереж i пiдстанцiй; 

29.Центральна електротехнiчна лабораторiя; 

30.Цех водопостачання; 

31.Цех оперативного обслуговування та наладки енергоцехiв; 

32.Сервiсний центр ТОiР; 

33.Цех домнаремонту; 

34.Цех ремонту металургiйного обладнання; 

35.Цех ремонту вантажопiдйомного обладнання; 

36.Цех ремонту агломерацiйного обладнання; 

37.Електроремонтний цех; 

38.Цех ремонтно-монтажний; 

39.Цех енергоремонту; 

40.Цех ремонту металургiйних печей; 

41.Управлiння надiйностi та дiагностики; 

42.Управлiння автоматизацiї; 

43.Управлiння ремонтiв; 

44.Вiддiл з енергозбереження; 

45.Проектно-конструкторський вiддiл; 

46.Служба з гiрничо-геологiчних i вибухових робiт; 

47.Управлiння зi збуту; 

48.Вiддiл поставок обладнання; 

49.Вiддiл поставок матерiалiв; 

50.Вiддiл поставок сировини та палива; 

51.Вiддiл iнформацiї, iнтеграцiї та оптимiзацiї; 

52.Служба закупiвель; 

53.Цех пiдготовки виробництва; 

54.Залiзничний цех; 

55.Управлiння автомобiльного транспорту та засобiв механiзацiї; 

56.Бюро реєстрацiї та облiку автотранспортних засобiв, самохiдних технологiчних машин i 

механiзмiв; 

57.Вiддiл технiчного контролю; 

58.Технiчний вiддiл; 
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59.Центральна лабораторiя металургiйного комбiнату; 

60.Центральна лабораторiя метрологiї; 

61.Ваговий цех; 

62.Управлiння корпоративних iнформацiйних систем; 

63.Управлiння iнфраструктурних систем; 

64.Управлiння iнформацiйних технологiй; 

65.Цех телекомунiкацiй i зв'язку; 

66.Головна бухгалтерiя; 

67.Казначейство; 

68.Управлiння планування i контролю непромислових витрат; 

69.Управлiння аналiзу господарської дiяльностi; 

70.Вiддiл бюджетного контролю; 

71.Вiддiл корпоративної управлiнської звiтностi; 

72.Планово-бюджетний вiддiл; 

73.Управлiння органiзацiйного планування та розвитку персоналу; 

74.Управлiння компенсацiй та пiльг; 

75.Вiддiл з пiдбору та оцiнки персоналу; 

76.Планово-аналiтичний вiддiл; 

77.Навчально-курсовий комбiнат; 

78.Управлiння справами адмiнiстрацiї; 

79.Управлiння з соцiальних питань; 

80.Цех ремонту та благоустрою; 

81.Санаторiй-профiлакторiй "Чайка"(мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: 87517, 

Донецька обл., м. Марiуполь, Приморський р-н, проспект Нахiмова, будинок 39); 

82.Лiкувально-дiагностичний центр (мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу: 87504, 

Донецька обл., м. Марiуполь, Iллiчiвський р-н, вулиця Волосевича, будинок 12); 

83.Вiддiл з соцiальних питань; 

84.Цех товарiв народного споживання-2; 

85.Представництво в м. Києвi; 

86.Управлiння безпеки i контролю; 

87.Група оперативного контролю; 

88.Спецiальний вiддiл; 

89.Управлiння охорони працi та промислової безпеки; 

90.Управлiння безперервних операцiйних полiпшень; 

91.Юридичне управлiння; 

92.Управлiння внутрiшнiх комунiкацiй; 

93.Цех культури; 

94.Управлiння зовнiшнiх комунiкацiй. 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» має Представництво ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» в м. Києвi (без права 

юридичної особи), яке було вiдкрито у 1993 роцi. Мiсцезнаходження Представництва: 01010, 

м.Київ, вул.Мазепи, 3, оф.52. Мотиви створення та основнi функцiї: встановлення взаємовигiдного 

спiвробiтництва з органами державної влади та мiсцевого самоврядування України, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями, розташованими в м.Києвi; представництво та захист 

прав i законних iнтересiв комбiнату в органах законодавчої, виконавчої та судової влади, на 

пiдприємствах, установах, органiзацiях України всiх форм власностi; супровiд поточної 

господарської дiяльностi комбiнату шляхом органiзацiї отримання лiцензiй, клопотань, дозволiв, 

погоджень, iнших документiв в органах державної влади, розташованих в м.Києвi).  

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має дочiрнiх пiдприємств. 

Фiлiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не має. 

Протягом 2013 року кадрова служба ПАТ«ММК IМ. IЛЛIЧА» провела роботу щодо 

вдосконалення та реорганiзацiї структури пiдприємства.  

З метою реалiзацiї розробленої дирекцiєю ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» полiтики в галузi 

вдосконалення органiзацiйної структури комбiнату було створено:  
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- Спецiальний вiддiл (Наказ №330 вiд 17.05.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Управлiння з соцiальних питань (Наказ №510 вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Вiддiл з пiдбору та оцiнки персоналу (Наказ №510 вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Сервiсний центр ТОiР (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех оперативного обслуговування та наладки енергоцехiв (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту металургiйного обладнання (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту вантажопiдйомного обладнання (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту агломерацiйного обладнання (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех домнаремонту (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Електроремонтний цех (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонтно-монтажний (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех енергоремонту (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Вiддiл з енергозбереження (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Управлiння планування i контролю непромислових витрат (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Вiддiл корпоративної управлiнської звiтностi (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Планово-бюджетний вiддiл (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»). 

- Управлiння зовнiшнiх комунiкацiй (на базi Управлiння корпоративних комунiкацiй; Наказ №511 

вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння внутрiшнiх комунiкацiй (на базi Управлiння корпоративних комунiкацiй; Наказ 

№511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння зi збуту (на базi Вiддiлу з виробництва та постачання; Вiддiлу збуту; Наказ №511 вiд 

13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння з виробництва (на базi Вiддiлу з виробництва та постачання; Вiддiлу з виробництва; 

Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»; 

Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння ремонтiв (на базi Вiддiлу ремонтiв; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння технiчного нагляду та дiагностики (на базi Служби експертно-технiчної дiагностики 

вантажопiдйомного обладнання; Управлiння технiчної дiагностики; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. 

«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл поставок обладнання (на базi Вiддiлу обладнання; Наказ №151 вiд 01.03.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл поставок сировини та палива (на базi Вiддiлу сировини та палива; Наказ №151 вiд 

01.03.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Служба закупiвель (на базi Тендерної служби; Наказ №151 вiд 01.03.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  
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- Вiддiл поставок матерiалiв (на базi Вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення; Наказ №151 вiд 

01.03.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння безпеки i контролю (на базi Управлiння безпеки; Наказ №151 вiд 01.03.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння автомобiльного транспорту та засобiв механiзацiї (на базi Автотранспортного цеху – 

1, Автотранспортного цеху – 2, Цеху механiзацiї; Наказ №464 вiд 04.07.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Групу оперативного контролю (на базi Вiддiлу фiзичної охорони; Наказ №464 вiд 04.07.2013р. 

«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння органiзацiйного планування та розвитку персоналу (на базi Управлiння мотивацiї та 

органiзацiї труда; Вiддiлу кадрiв; Наказ №510 вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння компенсацiй та пiльг (на базi Управлiння мотивацiї та органiзацiї труда; Наказ №510 

вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння корпоративних iнформацiйних систем (на базi Управлiння iнформацiйних 

технологiй; Наказ №600 вiд 19.08.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА»);  

- Управлiння iнфраструктурних систем (на базi Управлiння iнформацiйних технологiй; Наказ 

№600 вiд 19.08.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння iнформацiйних технологiй (на базi Управлiння iнформацiйних технологiй; Наказ 

№600 вiд 19.08.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Казначейство (на базi Фiнансового вiддiлу; Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Управлiння надiйностi та дiагностики ( на базi Управлiння технiчного нагляду та дiагностики; 

Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Управлiння аналiзу господарської дiяльностi (на базi планово-економiчного управлiння;  

Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

Введення до складу структурних пiдроздiлiв:  

- Санiтарно-технiчна лабораторiя (до складу Управлiння охорони працi та промислової безпеки; 

Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Газорятувальна станцiя (до складу Управлiння охорони працi та промислової безпеки; Наказ 

№64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл патентної та винахiдницької роботи (до складу Технiчного вiддiлу; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Центральна лабораторiя автоматизацiї та механiзацiї (до складу Управлiння автоматизацiї; Наказ 

№64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл по взаємодiї з персоналом (до складу Управлiння внутрiшнiх комунiкацiй; Наказ №510 вiд 

22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл кадрiв (до складу Управлiння органiзацiйного планування та розвитку персоналу; Наказ 

№510 вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).  

Лiквiдацiя структурних пiдроздiлiв:  

- 1-й, 2-й вiддiл (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл з облiку та розподiлу житлової площi (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Ремонтно-механiчний цех - 3 (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння матерiально-технiчного забезпечення (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Управлiння громадського харчування та торгiвлi (Наказ №330 вiд 17.05.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех з виробництва прокатно-штампованих виробiв (Наказ №464 вiд 04.07.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  
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- Управлiння головного механiка (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех металоконструкцiй - 1 (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех металоконструкцiй - 2 (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Ковальсько-пресовий цех (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Фасоноливарний цех (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Фасоносталеливарний цех (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех з виробництва мастильних матерiалiв (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Ремонтно-механiчний цех - 1 (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Ремонтно-механiчний цех - 2 (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Електроремонтний цех - 1 (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту будiвель i споруд (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту металургiйного обладнання-1 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту металургiйного обладнання-2 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту металургiйного обладнання-3 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту металургiйного обладнання-4 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту металургiйного обладнання-5 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту металургiйного обладнання-6 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту обладнання аглофабрики (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Цех ремонту прокатного обладнання (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Електроремонтний цех -3 (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури 

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех ремонту енергетичного обладнання (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех електромонтажу та ремонту (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Спецiалiзоване управлiння «Промавтоматика» (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Спецiалiзоване управлiння «Енергоремонт-1», «Енергоремонт-2» (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. 

«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Цех «Домнаремонт» (Наказ №717 вiд 09.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл реорганiзацiї сiльськогосподарських активiв (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Вiддiл перспективного розвитку (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 
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структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).  

Введення посад:  

- Директор з технологiї та якостi (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Директор з iнжинiрингу (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Директор зi збуту (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Директор з виробництва (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Головний метролог (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння автоматизацiї (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Фiнансовий контролер (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Керiвник проектiв (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Директор комерцiйний (на базi Заступника генерального директора з комерцiйних питань - 

начальника управлiння матерiально-технiчного забезпечення; Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння капiтального будiвництва (на базi Заступника генерального директора з 

капiтального будiвництва - начальника управлiння капiтального будiвництва; Наказ №511 вiд 

13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник головного iнженера з надзвичайних ситуацiй (на базi Заступника генерального 

директора з надзвичайних ситуацiй; Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник вiддiлу технiчного контролю (на базi Заступника генерального директора з якостi - 

начальника вiддiлу технiчного контролю; Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння зi збуту (на базi Начальника вiддiлу зi збуту; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. 

«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння з виробництва (на базi Начальника вiддiлу з виробництва; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння технiчного нагляду та дiагностики (на базi Заступника головного iнженера 

- начальника управлiння технiчного нагляду та дiагностики; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник центральної лабораторiї металургiйного комбiнату (на базi Заступника головного 

iнженера - начальника центральної лабораторiї металургiйного комбiнату; Наказ №511 вiд 

13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник технiчного вiддiлу (на базi Заступника головного iнженера - начальника технiчного 

вiддiлу; Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА»);  

- Головний механiк (на базi Заступника головного iнженера – головного механiка; Наказ №511 вiд 

13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Головний енергетик (на базi Заступника головного iнженера – головного енергетика; Наказ №511 

вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник центральної лабораторiї автоматизацiї та механiзацiї (на базi головного спецiалiста з 

автоматизацiї та механiзацiї - начальника центральної лабораторiї автоматизацiї та механiзацiї; 

Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Директор з персоналу та соцiальних питань (на базi Заступника генерального директора з 

персоналу; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА»);  
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- Директор з безпеки (на базi Заступника генерального директора з безпеки; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Директор з транспорту i логiстики (на базi Заступника генерального директора з транспорту; 

Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Керiвник Представництва у м. Київ (на базi Заступника генерального директора - керiвника 

Представництва у м. Київ; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння ремонтiв (на базi Начальника вiддiлу ремонтiв; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння охорони працi та промислової безпеки (на базi Заступника генерального 

директора - начальника управлiння охорони працi та промислової безпеки; Наказ №64 вiд 

29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник юридичного управлiння (на базi Заступника генерального директора - начальника 

юридичного управлiння; Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник цеху пiдготовки виробництва (на базi Заступника начальника управлiння матерiально-

технiчного забезпечення з пiдготовки виробництва - начальника цеху пiдготовки виробництва; 

Наказ №151 вiд 01.03.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння безперервних операцiйних полiпшень (на базi Заступника головного 

iнженера - начальника управлiння безперервних операцiйних полiпшень; Наказ №510 вiд 

22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник фiнансового директора – головний IТ-спецiалiст (на базi Заступника фiнансового 

директора з iнформацiйних технологiй; Наказ №600 вiд 19.08.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Заступник фiнансового директора – фiнансовий контролер (на базi Фiнансового контролера; 

Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Заступник головного iнженера з агломерацiйного виробництва - начальник аглофабрики (на базi 

Начальника аглофабрики; Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Заступник головного iнженера з доменного виробництва - начальник аглофабрики (на базi 

заступника головного iнженера з аглодоменного виробництва; Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

Скасування посад:  

- Заступник генерального директора – головний економiст (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник генерального директора з виробництва i постачання - начальника вiддiлу виробництва 

та постачання (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА»);  

- Начальник управлiння корпоративних комунiкацiй (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Головний метролог - начальник управлiння автоматизацiї (Наказ №511 вiд 13.12.2012р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник генерального директора з побуту та загальних питань (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. 

«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник генерального директора - начальник управлiння громадського харчування та торгiвлi 

(Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник генерального директора з безпеки (Наказ №64 вiд 29.01.2013р. «Про змiну 

органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник головного iнженера з прокатного виробництва (Наказ №510 вiд 22.07.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник головного iнженера – начальник управлiння безперервних операцiйних полiпшень 

(Наказ №510 вiд 22.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»);  

- Заступник фiнансового директора з iнформацiйних технологiй (Наказ №600 вiд 19.08.2013р. 
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«Про змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Головний механiк (Наказ №527 вiд 29.07.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Заступник фiнансового директора (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної 

структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Фiнансовий контролер (Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про змiну органiзацiйної структури ПАТ 

«ММК IМ. IЛЛIЧА»); 

- Заступник головного iнженера з аглодоменного виробництва; Наказ №731 вiд 14.10.2013р. «Про 

змiну органiзацiйної структури ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»). 

  

У 2013 роцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» проводило роботу з реорганiзацiї, оптимiзацiї та 

вдосконалення органiзацiйної структури пiдприємства вiдповiдно до виданих наказiв по 

комбiнату. 

Станом на 31.12.2013 року середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» склала 31735 осiб; зовнiшнi сумiсники – 6 осiб; працюючi за цивiльно-правовими 

договорами – 176 осiб; облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв – 29 216 осiб, в тому числi 

робочих - 23 224 особи, або 79,49 %, КФС (керiвники, фахiвцi, службовцi) – 5 992 особи, 

вiдповiдно 20,51 %; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, 

складає 158 осiб; кiлькiсть працiвникiв представництва у м. Києвi – 8 осiб. 

Фонд оплати працi в 2013 роцi (за формою державної статистичної звiтностi 1-ПВ) склав 

1766251,5 тис. грн.  

Прийнято працiвникiв – 783 особи; вибуло працiвникiв – 7482 особи, з них з причин: змiн в 

органiзацiї виробництва i працi (реорганiзацiя, скорочення чисельностi або штату працiвникiв) – 

292 особи, плинностi кадрiв (за власним бажанням, за угодою сторiн, порушення трудової 

дисциплiни, iн.) – 3275 осiб. Значне збiльшення кiлькостi звiльнень пов'язане з виведенням 

ремонтних цехiв у ТОВ "МЕТIНВЕСТ - МРМЗ". 

Кадрова полiтика ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» планується в напрямку подальшого зниження 

чисельностi персоналу за рахунок рiзкого обмеження прийому нових працiвникiв та продовження 

роботи з реорганiзацiї, лiквiдацiї та виведення окремих виробничих активiв пiдприємства. У 

звiтному роцi кадрова полiтика спрямована на забезпечення соцiального захисту найбiльш 

соцiально незахищеної категорiї населення, що передбачає прiоритетне працевлаштування на 

комбiнат iнвалiдiв, якi мають медичнi обмеження, та молодi, яка закiнчила вищi навчальнi 

заклади, коледжi, базове Марiупольське вище металургiйне професiйне училище та iншi навчальнi 

заклади регiону. 

Вiдповiдно до програми "Пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу" у 2013 роцi проведено 

наступнi форми та напрями навчання:  

- перепiдготовка (навчання) знову прийнятих та переведених з iнших цехiв – 1124 особи;  

- освоєння другої професiї – 1433 особи;  

- пiдвищена квалiфiкацiя робочих – 16380 осiб;  

- навчання працiвникiв, якi були працевлаштованi протягом 2013р., на семiнарi з охорони працi – 

320 осiб;  

- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв – 12173 особи. 

В межах соцiальних програм на оздоровлення членiв профспiлки в 2013 роцi витрачено коштiв 

77274,416 тис. грн. Видiлено путiвок в санаторiї в кiлькостi 3120 шт., пансiонати - 3030 шт., дитячi 

оздоровчi центри - 4031 шт., цеховi бази вiдпочинку - 13484 шт. За 12 мiсяцiв 2013 року виплачено 

матерiальної допомоги членам профспiлки на загальну суму 6943,08 тис. грн. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підрпиємств. 

Найменування об'єднання: АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ ПIДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ 

МЕТАЛУРГIЇ" (УКРАПЧОРМЕТ) (iдентифiкацiйний код 30264989). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, Музейний провулок, будинок 10. 

Мета дiяльностi - координацiя дiй її учасникiв по розвитку вiтчизняного виробництва й пошуку 
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нових ринкiв збуту металопродукцiї. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом асоцiацiї з 1999 року, 

двiчi на рiк сплачує членськi внески на виконання статутних завдань Товариства. Функцiї емiтента 

в асоцiацiї – асоцiйований член. Термiн участi – безстроково. 

Найменування об'єднання: УКРАЇНСЬКА АСОЦIАЦIЯ СТАЛЕПЛАВIЛЬНИКIВ (УКАС) 

(iдентифiкацiйний код 30100352). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 83017, Донецька обл., мiсто Донецьк, провулок В'ятський, будинок 

2А. 

Мета дiяльностi – накопичення i поширення наукових знань та технологiчної iнформацiї в областi 

виплавки, позапiчної обробки i розливання сталi, а також якостi металопродукцiї. Основною 

функцiєю УАС є обмiн науковими знаннями мiж зацiкавленими сторонами на нацiональному та 

мiжнародному рiвнi з метою пiдвищення технiчного та економiчного рiвня сталеплавильного i 

сумiжних з ним виробництв. Це здiйснюється через публiкацiї в науково-технiчних журналах та 

збiрниках, проведення науково-технiчних конференцiй та семiнарiв, взаємини мiж аналогiчними 

органiзацiями в рiзних країнах свiту. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» - член Асоцiацiї. 

Найменування об'єднання: ДОНЕЦЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА (ДОНЕЦЬКА ТПП) 

(iдентифiкацiйний код 02944679). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 83007, Донецька обл., мiсто Донецьк, проспект Київський, будинок 

87. 

Мета дiяльностi – пiдвищення конкурентоспроможностi членiв Донецької торгово-промислової 

палати на зовнiшньому та внутрiшньому ринках шляхом надання комплексу послуг та 

представництва їх iнтересiв на регiональному та державному рiвнях, виходячи з принципiв 

вiдкритої економiки. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом Донецької торгово-промислової палати з 

1996 року, № членського квитка 14-151, щорiчно сплачує членськi внески на виконання статутних 

завдань Товариства. Функцiї емiтента в об’єднаннi – член Донецької торгово-промислової палати. 

Термiн участi – безстроково. 

Найменування об'єднання: АСОЦIАЦIЯ ПIДПРИЄМСТВ ВЛАСНИКIВ ВIДОМЧОГО 

ТРАНСПОРТУ ТА ОПЕРАТОРIВ ВАНТАЖНИХ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

"УКРВIДТРАНС" (АСОЦIАЦIЯ "УКРВIДТРАНС") (iдентифiкацiйний код 32616405). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, площа 

Ленiна, будинок 1. 

Мета дiяльностi - координацiя та консолiдацiя зусиль учасникiв Асоцiацiї для вирiшення питань 

професiйної дiяльностi вiдомчого транспорту, операторiв вантажних залiзничних перевезень, що 

являють спiльний iнтерес, без права втручання в господарську дiяльнiсть учасникiв Асоцiацiї та 

прийняття управлiнських рiшень. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом Асоцiацiї з 2003 року, 

щоквартально сплачує членськi внески на виконання статутних завдань Товариства. 

Найменування об'єднання: ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ ПIДПРИЄМСТВ 

МЕТАЛУРГIЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГIВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI" (ОР "СОЮЗ 

МЕТАЛУРГIВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI") (iдентифiкацiйний код 37901891). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 83001, Донецька обл., мiсто Донецьк, вулиця Постишева, будинок 

117. 

Основна мета дiяльностi – сприяння об’єднанню роботодавцiв – власникiв пiдприємств 

металургiйного комплексу Донецької областi на засадах добровiльностi та рiвноправностi, 

представляти i захищати економiчнi, соцiальнi та iншi iнтереси роботодавцiв на обласному рiвнi, а 

також здiйснювати координацiю та консолiдацiю дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових 

вiдносин. Мотиви та строк участi емiтента – з метою захисту економiчних, соцiальних та iнших 

iнтересiв комбiнату. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом Органiзацiї з 2012 року. 

Найменування об'єднання: АСОЦIАЦIЯ "ДОНЕЦЬКА АСОЦIАЦIЯ ВИРОБНИКIВ ТА 

СПОЖИВАЧIВ МЕТАЛЕВОГО БРУХТУ""ДАМБ" ("ДАМБ") (iдентифiкацiйний код 31132867). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 83050, Донецька обл., мiсто Донецьк, бульвар Пушкiна, будинок 

32, кiмната №3. 

Мета дiяльностi - подальший розвиток економiчних, науково-технiчних, соцiальних i iнших 

взаємовiдносин мiж державними органами та суб'єктами пiдприємництва, мобiлiзацiя i залучення 

громадян, органiзацiй, пiдприємств, зарубiжних партнерiв до активної дiяльностi вiдносно 
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iнвестування в економiку Донецького регiону капiталовкладень, сприяння в розвитку промислової 

кооперацiї мiж пiдприємствами i галузями, змiцнення налагоджених технологiчних зв'язкiв, 

забезпечення найбiльш ефективного використання промислового та науково-технiчного 

потенцiалу пiдприємств Донбасу, подолання недобросовiсної конкуренцiї на територiї Донецької 

областi та України. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом Асоцiацiї 3 2003 року. 

Найменування об'єднання: ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ "МЕТАЛУРГПРОМ" 

(iдентифiкацiйний код 21926977). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, площа 

Ленiна, будинок 1. 

Мета дiяльностi – аналiз свiтового та вiтчизняного ринку металопродукцiї та надання 

консультацiйної та аналiтичної iнформацiї пiдприємствам – членам об'єднання; координацiя 

господарської та науково-технiчної дiяльностi в iнтересах металургiйних i феросплавних 

пiдприємств України. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом об'єднання з 2000 року, щоквартально 

сплачує членськi внески на виконання статутних завдань Товариства. 30.10.2013 року Рiшенням 

Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» було надано дозвiл на вихiд Товариства зi складу 

учасникiв ОБ’ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ «МЕТАЛУРГПРОМ» у зв’язку з недоцiльнiстю 

подальшого спiвробiтництва. 

Найменування об'єднання: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ 

СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ I ПIДПРИЄМЦIВ" (УСПП) (iдентифiкацiйний код 00036897). 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01001, м.Київ, вулиця Хрещатик, будинок 34. 

Мета дiяльностi – захист iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв, створення прозорих i 

зрозумiлих умов ведення бiзнесу, встановлення рiвноправних партнерських вiдносин з владними 

структурами, вдосконалення чинного законодавства задля стабiльного розвитку економiки 

України. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» є членом Союзу з 1998 року, сплачує членськi внески на 

виконання статутних завдань Товариства. 08.11.2013 року Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ММК 

IМ. IЛЛIЧА» було надано дозвiл на вихiд Товариства зi складу учасникiв (колективних членiв) 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ «УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ I 

ПIДПРИЄМЦIВ» (УСПП) у зв’язку з недоцiльнiстю подальшого спiвробiтництва. 

  

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

  

Протягом звiтного перiоду ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" не отримував пропозицiй щодо реорганiзацiї 

з боку третiх осiб. 

  

Згiдно з вимогами статтi 12.2 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi», Публiчнi акцiонернi товариства надають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами. Датою переходу обрано 01.01.2011 року. 

Основнi принципи складання звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). При пiдготовцi 

цiєї фiнансової звiтностi використовувалися положення облiкової полiтики, що були використанi 

при пiдготовцi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом iсторичної вартостi, за винятком основних засобiв, 

якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю. Основнi положення облiкової полiтики, застосованi при 

пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi положення облiкової полiтики послiдовно 

застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв, якщо не вказане iнше. 

Ця фiнансова звiтнiсть надана в тисячах гривен. Якщо не вказане iнше, усi суми приведенi з 

округленням до тисяч. 

Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої амортизацiї 

та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку проводять 



 
 

54 

незалежнi оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi 

переоцiнених активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною 

вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. 

Вартiсть активiв, побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на 

оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. Для цiлей нарахування 

амортизацiї основнi засоби облiковуються покомпонентно. Для багатокомпонентних об’єктiв 

основних засобiв застосовується розбивка на окремi агрегати, вартiсть яких амортизується окремо. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та 

збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової 

вартостi цих активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. З метою розрахунку 

амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється нулю. 

Строки корисного використання основних засобiв:  

Групи ОЗ за МСФЗ//Термiн корисної служби.  

Земельнi дiлянки - Не амортизуються  

Будiвлi - 60 рокiв;  

Споруди - 60 рокiв;  

Об’єкти благоустрою територiї - 15 рокiв;  

Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв;  

Передавальнi пристрої та механiзми – 10 рокiв;  

Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;  

Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;  

Транспортнi засоби – залiзничний - 10 рокiв;  

Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;  

Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;  

Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;  

Устаткування i засоби зв’язку - 5 рокiв;  

Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв;  

Офiсна технiка - 5 рокiв;  

Iнформацiйнi системи i персональнi комп’ютери - 4 роки;  

Iншi основнi засоби - 10 рокiв.  

Витрати на капiтальнi ремонти капiталiзуються i амортизуються протягом планового 

мiжремонтного перiоду. 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю 

(собiвартiстю) або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни 

на придбання, а також iнших витрат,що виникли пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Вартiсть запасiв при вибуттi визначається 

по середньозваженому методу та зокрема по iдентифiкованiй вартостi. По кожнiй групi запасiв 

протягом звiтного року застосовується один спосiб оцiнки. Собiвартiсть готової продукцiї, 

напiвфабрикатiв та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на 

оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi 

нормальної виробничої потужностi, але не включає витрат по позиковим засобам. Чиста вартiсть 

реалiзацiї є розрахунковою цiною реалiзацiї в ходi нормального ведення бiзнесу за вирахуванням 

розрахункових витрат на завершення роботи над активом i вiдповiдних витрат на збут. 

Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась або 

вони зiпсованi, застарiлi або iншим чином втратили первiсну очiкувану економiчну вигоду. 

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодованою, якщо цiни на цi запаси зменшилися у 

зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. 

Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв вiдображається як нарахування резерву знецiнення, яке 

проводиться по кожному номенклатурному номеру регулярно в кожному звiтному перiодi для всiх 

запасiв, за методом оборотностi, який заснований на термiнi зберiгання запасiв на складi, за 

винятком запасiв, що входять в групу «Запаснi частини», для якої застосовується метод 
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заснований на оцiнцi фiзичного стану, яка здiйснюється раз на рiк у рамках проведення рiчної 

iнвентаризацiї. Запаси списуються у виробництво i на iншi господарськi потреби за їх первiсною 

вартiстю без урахування створеного резерву пiд знецiнення. 

Запаси, переданi комбiнатом третiй сторонi на переробку за договорами, враховуються на 

вiдповiдному балансовому рахунку облiку запасiв «Матерiали переданi в переробку». Запаси, 

отриманi комбiнатом на умовах вiдповiдального зберiгання, не визнаються запасами i 

облiковуються на позабалансовому рахунку «Активи на вiдповiдальному зберiганнi». 

До складу довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, 

належать iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства та вкладення у дочiрнi пiдприємства. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Пiдприємство, на яке iнвестор може справляти значний вплив, 

називають асоцiйованим. Iнвестор справляє суттєвий вплив на пiдприємство, акцiї якого придбанi, 

проте не має можливостi контролювати його дiяльнiсть. На iснування або наявнiсть значного 

впливу вказують володiння вiд 20% до 50% прав голосу. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 

облiковуються за методом участi в капiталi та визнаються спочатку за собiвартiстю. Балансова 

вартiсть iнвестицiї, яка спочатку оцiнюється за собiвартiстю, збiльшується (зменшується) 

вiдповiдно до частки iнвестора в прибутках (збитках) асоцiйованої компанiї пiсля дати придбання 

i визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства. Компанiя володiє бiльш, нiж 50 % акцiй iншої компанiї, тому 

iнвестор володiє контрольним пакетом акцiй i має можливiсть контролювати дiяльнiсть об’єкта 

iнвестування, тобто приймати рiшення з питань його фiнансово-господарської дiяльностi. 

Пiдприємство–iнвестор розглядають як материнське, а пiдприємство,що є об’єктом iнвестування, 

як дочiрнє. Iнвестицiї визнаються за собiвартiстю. 

  

Перелiк основних видiв металопродукцiї, що виробляється ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»:  

- чавун переробний у чушках;  

- сляби (заготiвля прямокутна) з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 

151 до 250 мм, шириною вiд 1000 до 1900 мм, довжиною вiд 5600 до 10500 мм;  

- гарячекатаний лист з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 1,5 мм 

до 50 мм, шириною вiд 1000 мм до 2700 мм, довжиною вiд 2000 мм до 12000 мм;  

- гарячекатаний лист iз рифленням з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi 

товщини вiд 4,0 мм до 8,0 мм, шириною вiд 1000 мм до 1300 мм, довжиною вiд 2000 мм до 6000 

мм;  

- гарячекатаний лист у рулонi з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 

1,5 мм до 8,0 мм, шириною вiд 1000 мм до 1540 мм;  

- гарячекатаний лист iз рифленням у рулонi з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi 

товщини вiд 4,0 мм до 8,0 мм, шириною вiд 1000 мм до 1300 мм;  

- холоднокатаний лист з вуглецевих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 0,4 мм до 2,0 мм, 

шириною вiд 1000 мм до 1400 мм, довжиною вiд 2000 мм до 2500 мм;  

- холоднокатаний лист у рулонi з вуглецевих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 0,4 мм до 2,0 мм, 

шириною вiд 1000 мм до 1400 мм;  

- холоднокатана вузька штаба у рулонi з вуглецевих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 0,4 мм до 

2,0 мм, шириною вiд 20 мм до 500 мм;  

- холоднокатаний оцинкований лист з вуглецевих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 0,4 мм до 

1,5 мм, шириною вiд 1000 мм до 1250 мм, довжиною вiд 2000 мм до 2500 мм; 

- холоднокатаний оцинкований лист у рулонi з вуглецевих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 0,4 

мм до 1,5 мм, шириною вiд 1000 мм до 1250 мм; 

- гарячекатаний лист з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 6,0 мм 

до 50 мм, шириною вiд 1500 мм до 2700 мм, довжиною вiд 2000 мм до 12000 мм;  

- сталь товстолистова гарячекатана з вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi 

товщини вiд 6,0 мм до 50 мм, шириною вiд 1500 мм до 2700 мм, довжиною вiд 2000 мм до 12000 

мм;  

- труба електрозварна з вуглецевих марок сталi з товщиною стiнки вiд 1,0 мм до 5,0 мм та 
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перетином вiд 17,0 мм до 114,0 мм;  

- труби профiльнi електрозварнi квадратного (вiд 20 на 20 мм до 80 на 80 мм) та прямокутного (вiд 

25 на 10 мм до 100 на 80 мм) перетину з товщиною стiнки вiд 1,5 до 5,0 мм.  

Перелiк нових видiв металопродукцiї, що виробляється ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» протягом 2013 

року:  

- гарячекатаний прокат зi сталi марки S235JR+AR мартенiвським способом (по технiчних вимогах 

ТТ 227-22-2013); 

- виробництво сталевих електрозварних труб дiаметром 57 мм вiдповiдно до ГОСТ 10705-80 

(труба може застосовуватися для трубопроводiв i конструкцiй рiзного призначення); 

- виробництво товстолистового прокату товщиною 6…32 мм зi сталi марки SS540 вiдповiдно до 

Японського стандарту JIS G 3101; 

- виробництво товстолистового прокату зi сталi марки Grade 60 type 1 та Grade 65 type 3 

вiдповiдно до Американського стандарту ASTM A572. Данi види прокату вiдносяться до 

високомiцних видiв товстолiстової продукцiї та характерiзуються пiдвищеними характеристиками 

мiцностi. 

Виробничi показники за 2013 рiк склали:  

- агломерат - 13213,802 тис.т, у тому числi товарний - 3518,696 тис.т;  

- чавун - 5062,078 тис.т;  

- сталь (всього) - 5042,326 тис.т;  

- прокат - 4196,593 тис.т, у тому числi готовий – 3866,698 тис.т.  

В порiвняннi з 2012 роком протягом звiтного перiоду комбiнат скоротив випуск: сталi (всього) – 

на 2,1%; прокату – на 3,2%, у тому числi готового прокату - на 3,0%. Протягом 2013 року 

забезпечено прирiст виробництва у порiвняннi з 2012 роком: агломерату - на 23,5%, у тому числi 

товарного агломерату – на 36,1%; чавуну - на 12,0%.  

Основнi види продукцiї, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу 

протягом 2013 року:  

- агломерат: 3518696,41 т, товарної продукцiї на суму 3157184,6 тис.грн. (середньореалiзацiйна 

цiна - 897,26 грн/т);  

- чавун: 807907,4 т, товарної продукцiї на суму 2354456,3 тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 

2914,26 грн/т), в т. ч. експорт – 2307904,6 тис.грн. (98,02%);  

- сляби литi: 327521,0 т, товарної продукцiї на суму 1201442,6 тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна 

- 3668,29 грн/т), в т. ч. експорт – 1200933,4 тис.грн. (99,96%);  

- сталь гарячекатана тонка: 1147808,0 т, товарної продукцiї на суму 4760830,5 тис.грн. 

(середньореалiзацiйна цiна - 4147,76 грн/т), в т. ч. експорт – 3753538,8 тис. грн. (78,84%);  

- сталь холоднокатана тонка: 288779,0 т, товарної продукцiї на суму 1351294,3 тис.грн. 

(середньореалiзацiйна цiна - 4679,34 грн/т), в т. ч. експорт – 1070385,2 тис. грн. (79,21%);  

- сталь оцинкована: 280601,0 т, товарної продукцiї на суму 1709765,6 тис.грн. 

(середньореалiзацiйна цiна - 6093,23 грн/т), в т. ч. експорт – 747086,3 тис.грн. (43,7%);  

- сталь гарячекатана товста: 1608881,0 т, товарної продукцiї на суму 6810721,1 тис.грн. 

(середньореалiзацiйна цiна - 4233,20 грн/т), в т. ч. експорт – 5757729,8 тис. грн. (84,54%);  

- труби катанi: 79,04 т, товарної продукцiї на суму 558,7 тис.грн. (середньореалiзацiйна цiна - 

7068,61 грн/т); 

- труби електрозварнi: 59531,39 т, товарної продукцiї на суму 292269,0 тис.грн. 

(середньореалiзацiйна цiна - 4909,49 грн/т), в т. ч. експорт – 66932,2 тис. грн. (22,9%).  

Протягом 2013 року система збуту продукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» не зазнала суттєвих змiн у 

порiвняннi з 2012 роком. Продукцiя комбiнату вiдвантажувалася:  

- за контрактами на збут металопродукцiї через збутову мережу групи «МЕТIНВЕСТ» для 

подальшого продажу кiнцевим покупцям:  

• «METINVEST INTERNATIONAL S.A.» – експортнi поставки металопродукцiї на ринки далекого 

зарубiжжя;  

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ЄВРАЗIЯ» – експорт металопродукцiї на росiйський ринок через мережу 

фiлiй, розташованих у Росiйськiй Федерацiї;  

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» – продаж металопрокату на ринок України та ринки країн СНД 
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(крiм Росiї) вагонними нормами;  

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» – продаж металопродукцiї через сервiснi металоцентри в Українi;  

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» – продаж металопродукцiї в Українi та Росiї.  

- за прямими договорами з кiнцевими споживачами.  

Обсяги вiдвантаження металопродукцiї ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» по регiонах свiтового ринку за 

2013 рiк:  

- Агломерат:  

по Українi – 3518,07 тис. т  

- Чавун переробний:  

по Українi – 14,72 тис. т  

в країни ЄС – 10,03 тис. т  

в країни Азiї – 243,07 тис. т  

в країни Америки – 520,11 тис. т  

в країни Африки – 20,01 тис. т  

- Сляби:  

по Українi – 0,2 тис. т  

в країни ЄС – 285,64 тис. т  

в країни Азiї – 41,75 тис. т  

- Зливки:  

по Українi – 111,44 тис. т  

- Лист гарячекатаний товстий:  

по Українi – 225,16 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 235,22 тис. т  

в країни ЄС – 120,41 тис. т  

в країни Азiї – 889,48 тис. т  

в країни Америки – 81,58 тис. т  

в країни Африки – 57,1 тис. т  

- Лист гарячекатаний тонкий:  

по Українi – 111,25 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 28,75 тис. т  

в країни ЄС – 0,82 тис. т  

в країни Азiї – 26,99 тис. т  

в країни Африки – 2,04 тис. т  

- Рулон гарячекатаний:  

по Українi – 233,14 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 100,51 тис. т  

в країни ЄС – 389,77 тис. т  

в країни Азiї – 588,51 тис. т  

- Прокат оцинкований:  

по Українi – 149,42 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 131,22 тис. т  

- Прокат холоднокатаний:  

по Українi – 55,24 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 27,36 тис. т  

в країни ЄС – 29,94 тис. т  

в країни Азiї – 160,92 тис. т  

в країни Африки – 15,39 тис. т  

- Труби:  

по Українi – 45,89 тис. т  

в країни ближнього зарубiжжя – 13,92 тис. т  

Протягом звiтного перiоду найбiльш значущим регiоном збуту був внутрiшнiй ринок України. 

Бiльшу частину поставок на Україну займають поставки агломерату (78,8% загальної реалiзацiї на 

Україну). При аналiзi продажу основної продукцiї (без урахування агломерату та iншої продукцiї) 
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першим за значущiстю регiоном збуту стає азiатський регiон. 

Розподiл реалiзацiї основної металопродукцiї комбiнату за 2013р. по регiонах збуту:  

- країни Азiї – 39,0%;  

- Україна – 19,0%;  

- країни Європи – 17,0%;  

- країни Америки – 12,0%;  

- країни ближнього зарубiжжя – 11,0%;  

- країни Африки – 2,0%  

У товарнiй структурi вiдвантаження металопродукцiї комбiнату у 2013 роцi переважали поставки 

товстолистового гарячекатаного листа, гарячекатаних рулонiв та чавуну переробного.  

Найбiльш активнi країни-iмпортери металопродукцiї ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» у 2013 роцi: 

Туреччина - 18,0% експортного вiдвантаження металопродукцiї комбiнату, США - 13,0%, 

Росiйська Федерацiя - 11,0%, Iталiя - 10,0%, Сiнгапур - 9,0%.  

Основними клiєнтами (споживачами) металопродукцiї ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» у 2013 роцi були:  

• «METINVEST INTERNATIONAL S.A.» - через дану компанiю отримано 61,9% виручки 

комбiнату вiд реалiзацiї металопродукцiї;  

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» - 15,0% виручки комбiнату вiд реалiзацiї металопродукцiї; 

• ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ЄВРАЗIЯ» – 9,6% виручки комбiнату вiд реалiзацiї металопродукцiї. 

Протягом звiтного перiоду з цими споживачами дiяли наступнi договори:  

з «METINVEST INTERNATIONAL S.A.»:  

• 12 exp/12-02 вiд 21.11.2012 р.;  

• 12 exp/08-11 вiд 28.09.2011 р.;  

• 12 exp/12-01 вiд 25.05.2012 р.;  

• 12 exp/03-13 вiд 06.12.2012 р.  

(поставка продукцiї металургiйного виробництва на умовах, зазначених у специфiкацiях до 

контракту, оплата банкiвським переказом у доларах США та / або євро);  

з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА»:  

• 485 вiд 19.07.2010 р. (поставка продукцiї металургiйного виробництва на умовах, зазначених у 

специфiкацiях до контракту, оплата банкiвським переказом у грн.);  

• 195/126 вiд 24.09.2010 р.;  

• 13/01-235 вiд 27.12.2012 р.;  

• 196 вiд 18.01.2013 р.  

(договори комiсiї - Комiсiонер зобов'язується за дорученням Комiтента за плату укласти вiд свого 

iменi, але за рахунок Комiтента договори, в тому числi зовнiшньоекономiчнi контракти купiвлi-

продажу/поставки продукцiї для реалiзацiї як на територiї України, так i за її межами; оплата за 

договором здiйснюється в валютi продажу кiнцевому покупцю; надходження грошових коштiв на 

рахунок Комiтента та затвердження звiту Комiсiонера є пiдставою для виплати комiсiйної плати 

Комiсiонеру); 

з ТОВ «МЕТIНВЕСТ-ЄВРАЗIЯ»: 

• 4585 вiд 19.12.2011 р.;  

• 250 вiд 31.12.2012 р.  

(поставка продукцiї металургiйного виробництва на умовах, зазначених у специфiкацiях до 

контракту, оплата банкiвським переказом у доларах США та / або євро). 

Забезпечення залiзорудною сировиною протягом 2013 року вiдбувалося в основному за прямими 

договорами з виробниками, а також через фiрми-постачальники. Залiзорудний концентрат за 

звiтний перiод надходив на комбiнат вiтчизняного виробництва з ПАТ "IНГЗК" (5311,07 тис. т), з 

ПАТ "ЦГЗК" (609,16 тис. т) та з ПАТ "ПIВНГЗК" (650,95 тис. т). За результатами 2013 року 

найбiльшу кiлькiсть аглоруди отримано вiд ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" (2021,58 тис. т), 

також постачання здiйснює ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (1143,75 тис. т). Частка iмпорту 

аглоруди складає 2,35 %, постачання здiйснює ТОВ «Метал-груп» (49,32 тис. т) та ВАТ 

«Стойленський ГЗК» (26,95 тис. т). Протягом 2013 року отримано обкотишiв вiд ПАТ "ПIВНГЗК" 

у розмiрi 59,33 тис. т. Загальна кiлькiсть коксу, отриманого вiд усiх постачальникiв протягом 2013 

року, склала 2125,19 тис. т. Найбiльшу кiлькiсть коксу отримано вiд ПАТ "АКХЗ" (2070,16 тис. т). 
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Джерелами надходження коксу були також ПАТ "ДОНЕЦЬККОКС" (44,74 тис. т), ПАТ "ЄВРАЗ 

ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КХЗ" (2,91 тис.т), ПАТ "ЗАПОРIЖКОКС" (6,31 тис. т) та ПРАТ 

"ЄНАКIЄВСЬКИЙ КОКСОХIМПРОМ" (1,07 тис. т). Кокс, що поставляється на комбiнат, за 

своїми якiсними показниками вiдповiдає дiючiй нормативно-технiчнiй документацiї та 

задовольняє вимоги виробництва. Протягом 2013 року змiнювалася цiна на кокс доменний 

(покращений) виробництва ПАТ "АКХЗ": у сiчнi 2013 року цiна склала 1886,00 грн., у червнi 2013 

року - 1894,34 грн., у вереснi 2013 року – 1822,40 грн., у груднi 2013 року - 1782,44 грн. Протягом 

звiтного перiоду спостерiгалося значне коливання цiн на залiзорудний концентрат: так цiна на 

концентрат виробництва ПАТ "IНГЗК" у сiчнi 2013 року склала 680,13 грн., у червнi 2013 року – 

892,76 грн., у вереснi 2013 року – 735,80 грн., у груднi 2013 року – 754,66 грн.; цiна на концентрат 

виробництва ПАТ "ЦГЗК" у сiчнi 2013 року склала 685,24 грн., у червнi 2013 року – 899,47 грн., у 

вереснi 2013 року – 741,34 грн., у жовтнi 2013 року – 760,34 грн. У звiтному перiодi змiнювалася 

цiна на аглоруду: якщо цiна на аглоруду (56%) виробництва ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" у 

сiчнi 2013 року склала 427,47 грн., у березнi 2013 року стала – 523,30 грн., у червнi 2013 року – 

459,68 грн., у вереснi 2013 року – 525,06 грн., у груднi 2013 року – 533,53 грн.; цiна на аглоруду 

(59%) виробництва ПАТ "КРИВБАСЗАЛIЗРУДКОМ" у сiчнi 2013 року склала 569,18 грн., у 

березнi 2013 року – 687,08 грн., а у травнi 2013 року – 621,94 грн.; цiна на аглоруду (60%) 

виробництва ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" у сiчнi 2013 року склала 493,57 грн., у березнi 2013 

року – 599,48 грн, у червнi 2013 року – 575,50 грн., у вереснi 2013 року – 607,49 грн., у груднi 2013 

року – 607,47 грн. 

Основними тенденцiями розвитку металургiйної галузi є те, що в досяжному майбутньому рiзкого 

зростання обсягу виплавки сталi не передбачається. Тому головна увага буде придiлятися розробцi 

технологiй та агрегатiв, якi забезпечать значне пiдвищення якостi сталi, зниження енергоємностi 

металургiйного виробництва та негативного впливу його на навколишнє середовище. 

Перелiк основних конкурентiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» на ринках металопрокату України та 

СНД у 2013 роцi (найбiльшi збутовi компанiї та виробники прокату, сортамент продукцiї яких 

перетинається з сортаментом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»):  

- прокат гарячекатаний: ТОВ "СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАЇНА" (торговий представник ВАТ 

«Северсталь», Росiя); компанiя «МД Груп» (торговий представник ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ", Україна); ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНА 

КОМПАНIЯ» (регiональний представник ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ"); ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП"; ТОВ «КОМЕКС»; ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД";  

- прокат холоднокатаний: ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП"; ТОВ «КОМЕКС»;  

- прокат оцинкований: ТОВ «МОДУЛЬ-УКРАЇНА»; ТОВ «ЄВРОПРОФIЛЬ ЮА»; ТОВ 

"СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАЇНА" (торговий представник ВАТ «Северсталь», Росiя); ВАТ «Мiттал Стiл 

Темiртау» (Казахстан).  

Основними факторами ризику в фiнансово-господарськiй дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

залишаються:  

- випереджаюче зростання цiн на сировиннi та паливно-енергетичнi ресурси в порiвняннi зi 

змiною цiн на металопрокат;  

- пiдвищення цiн на транспортнi тарифи та послуги;  

- суттєвий дефiцит порожнього рухомого складу;  

- низьке використання виробничих потужностей прокатних цехiв - падiння ринку металопродукцiї 

цеха гарячої прокатки ЛПЦ-1700, цеха холодної прокатки, ЛПЦ-3000;  

Екологiчнi питання безпосередньо не впливають на використання активiв пiдприємства, в той же 

час комбiнат витрачає великi грошовi кошти на рiшення екологiчних проблем мiста Марiуполь: 

реконструкцiя газоочисних споруд аглофабрики, доменного i мартенiвського цехiв, поетапне 

скорочення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря; послiдовне зниження обсягiв 

скидiв забруднених стiчних вод у воднi об'єкти; облаштування мiсць розмiщення вiдходiв з метою 

зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище.  

Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:  

- економiчне та полiтичне становище в свiтi та окремих регiонах;  
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- попит i пропозицiя в свiтi та окремих регiонах та очiкування щодо попиту;  

- прийнятi нормативно-правовi акти та дiї української та iноземних держав з регулювання ринку;  

- податкове навантаження на фiнансовий результат;  

- iнфляцiйнi процеси в економiцi України;  

- валютний курс. Велика частина продажiв продукцiї компанiї здiйснюється в доларах США. При 

цьому частина витрат здiйснюється в доларах США. Таким чином, штучне стримування курсу 

нацiональної валюти (гривнi) по вiдношенню до долара США негативно впливає на фiнансовий 

стан компанiї.  

- можливе подальше iстотне зниження свiтових цiн на метали, виробленi компанiєю, що може 

привести до бiльш низької рентабельностi або нерентабельностi робiт з виробництва та зробити 

iстотний негативний вплив на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан компанiї;  

- загострення конкуренцiї виробникiв кiнцевої продукцiї в умовах пiдвищення вимог до її якостi з 

боку споживачiв;  

- дiяльнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» регулюється трудовим i соцiальним законодавством. Змiна 

цього законодавства, в першу чергу, в частинi податкових i страхових платежiв, може вплинути на 

фiнансовi результати компанiї.  

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та 

ринкiв збуту:  

- входження комбiнату до складу Групи Метiнвест є важливим етапом у реалiзацiї довгострокової 

стратегiї Групи, нацiленої на змiцнення вертикальної iнтеграцiї, досягнення максимальної 

ефективностi виробничих потужностей в Українi та посилення ринкових позицiй компанiї. 

Консолiдацiя, що вiдбулася, дозволила колективу комбiнату забезпечити бiльш стабiльне 

надходження сировини. При всiх триваючих складнощах на ринку чорних металiв комбiнат змiг 

бiльш повно завантажити виробництво замовленнями, в тому числi за рахунок розвитку 

внутрiшньохолдингової кооперацiї;  

- бiльш жорсткий контроль сировини, що надходить на комбiнат, загальних показникiв якостi 

продукцiї, що випускається, зниження незапланованих простоїв для пiдвищення ефективностi 

виробництва;  

- суворе дотримання заходiв профiлактичного обстеження основного металургiйного та 

енергетичного обладнання;  

- заходи по зменшенню витрати палива на виплавку чавуну (найбiльш ефективно формують 

економiку всього пiдприємства) – завершення будiвництва установки вдування пиловугiльного 

палива в доменнi печi, що дозволить заощадити витрати природного газу та замiнити значну 

частину коксу, що завантажується в доменну пiч, на бiльш дешеве вугiлля;  

- з метою виконання завдань щодо зниження собiвартостi продукцiї, полiпшенню її якостi та 

пiдвищення продуктивностi працi на пiдприємствi активно впроваджується система безперервних 

операцiйних полiпшень; 

Протягом звiтного року на комбiнатi була проведена певна робота з впровадження заходiв щодо 

пiдвищення якостi продукцiї , затверджених наказом № 2 на 2013 рiк. Удосконалювалася система 

оцiнки роботи цехiв у даному напрямку , в тому числi впроваджено положення про економiчну 

вiдповiдальнiсть структурних пiдроздiлiв за випуск продукцiї невiдповiдної якостi . В результатi 

проведеної роботи досягнуто зниження втрат вiд браку (у % до обсягу випущеної продукцiї ): по 

мартенiвської сталi на 0,16% , по конвертерної - на 0,11% , по товстолистовому гарячого прокату 

на 0,01 %. Рiвень продукцiї зниженої якостi по комбiнату в 2013 роцi склав 3,6 % , проти 4,23 % в 

2012 роцi , рiвень некондицiї склав 0,21 % , проти 0,33 % в 2012 роцi , вихiд агломерату другого 

сорту склав 25,3 % проти 31,9 % в 2012 роцi. 

  

Надаємо iнформацiю про основнi придбання або вiдчуження активiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».  

Протягом 2011 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснив наступнi основнi вiдчуження активiв:  

1. Вiдчужена частка у статутному капiталi ТОВ «IЛЛIЧ-СЛАВ ТРЕЙДIНГ» у розмiрi 74,98 %.  

2. Вiдчужена частка у статутному капiталi ДП «IЛЛIЧ - АГРО ДОНБАС» ПАТ «ММК IМ. 
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IЛЛIЧА» в розмiрi 100 %.  

3. Вiдчужена частка у статутному капiталi ДП «IЛЛIЧ - АГРО УМАНЬ» ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

в розмiрi 100 %.  

4. Вiдчужена частка у статутному капiталi ДП «IЛЛIЧ - АГРО ЗАПОРIЖЖЯ» ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» в розмiрi 100 %.  

5. Вiдчужена частка у статутному капiталi ДП «IЛЛIЧ - АГРО КРИМ» ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» в 

розмiрi 100 %.  

6. Вiдчужена частка у статутному капiталi ДП «IЛЛIЧ - РИБАК» ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» в 

розмiрi 100 %.  

7. Вiдчужено пакет акцiй ПАТ «БАХЧОВИК» в розмiрi 77,24 % статутного капiталу.  

8. Вiдчужено пакет акцiй ПАТ «ПРИАЗОВ'Є» в розмiрi 86,56 % статутного капiталу.  

9. Вiдчужена частка у статутному капiталi ТОВ «IНТЕР IНВЕСТ ВУГIЛЛЯ» в розмiрi 100 %.  

Протягом 2012 року ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснив наступнi основнi придбання або 

вiдчуження активiв:  

1. Вiдчужено пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРАКУБСЬКЕ 

ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» в розмiрi 0,92 % статутного капiталу.  

2. Вiдчужена частка у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПЕРШОТРАВНЕВЕ МИСЛИВСЬКО-РИБОЛОВНЕ ГОСПОДАРСТВО 

«УДАЧА» в розмiрi 50 %.  

3. Придбаний пакет акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» в розмiрi 0,054% 

статутного капiталу.  

Протягом 2013 року в корпоративнiй полiтицi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiдбулися наступнi змiни:  

1. Вiдчужена частка у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СКОК «АЙ-ДАНIЛЬ» в розмiрi 100 %.  

2. Вiдчужено пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ КОМБIНАТ «БУДIНДУСТРIЯ» в розмiрi 0,283 % статутного капiталу.  

3. Вiдчужено пакет акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» в розмiрi 0,054% статутного капiталу. 

4. Придбаний пакет акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» в розмiрi 0,0103% 

статутного капiталу.  

5. ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» став засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД», частка в статутному капiталi якого складає 60 %.  

  

Протягом звiтного перiоду мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та Членом Наглядової ради ПАТ «ММК 

IМ. IЛЛIЧА» ПРИВАТНОЮ КОМПАНIЄЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

MЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 

24321697) укладено Договiр з одноосiбним Членом Наглядової ради ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» вiд 

12.04.2013 року. Згiдно з цим Договором Член Наглядової ради Товариства зобов’язується 

здiйснювати повноваження, функцiї i обов’язки, передбаченi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, пов’язанi з обранням його на 

посаду Члена Наглядової ради Товариства, а Товариство зобов’язується створювати належнi 

умови для здiйснення функцiй Члена Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради 

Товариства здiйснює свої права, обов’язки та повноваження за цим Договором безоплатно. Цей 

Договiр набирає чинностi для Члена Наглядової ради з моменту пiдписання за умови 

попереднього надання ним до Товариства письмової згоди на обрання Членом Наглядової ради 

Товариства та прийняття Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про обрання особи 

Членом Наглядової ради Товариства та на строк повноважень обраного Члена Наглядової ради 

Товариства. 

Протягом звiтного перiоду мiж ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» та його афiлiйованими особами укладенi 
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наступнi договори:  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ»: (юридична особа, яка володiє вiд 10 

та бiльше вiдсотками акцiй емiтента):  

 

Договiр надання послуг № 565 вiд 01.01.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник» – ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».  

Предмет договору: надання автотранспортних послуг автомобiлем Volkswagen Passat держ. №007-

26 ЕН.  

Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг за Договором в мiсяць складає 

12968,00 грн., крiм того ПДВ 2593,60 грн., всього 15561,60 грн. Плата вноситься "Замовником" 

щомiсячно, не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним. Розмiр плати пiдлягає iндексацiї у 

порядку, встановленому чинним законодавством.  

 

Договiр оперативної оренди № 2105 вiд 20.06.2013р.  

Термiн дiї: до 31.05.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-СТАЛЬ».  

Предмет договору: оренда основних засобiв (нежитлових примiщень, обладнання, меблiв), що 

знаходяться на балансi цеху ремонту та благоустрою Орендодавця, iменованих «Майном». Склад i 

вартiсть Майна з урахуванням iндексацiї станом на 01.06.2013р. визначенi в Перелiку Майна, 

погодженому сторонами, який є Додатком № 1 до цього Договору. Мета оренди: розмiщення 

офiсу.  

Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть послуг за Договором в мiсяць складає 

3101,28 грн., крiм того ПДВ 620,26 грн., всього 3721,54 грн.  

Оплата платежiв здiйснюється щомiсяця протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв, 

виставлених Орендодавцем. Розмiр плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством. Орендар, крiм орендної плати, здiйснює компенсацiю Орендодавцю витрат, 

пов'язаних з комунальними послугами, на пiдставi виставлених рахункiв. Розмiр орендної плати 

пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством.  

 

Додатковi угоди №№3,4,5,6 до ранiше укладеного Договору оренди залiзничних вагонiв №4678 

вiд 22.12.2011р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЛЛIЧ-

СТАЛЬ», «Орендар»– ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». 

Предмет договору: Орендодавець передає Орендаревi в термiнове платне користування 349 

одиниць залiзничних вагонiв - платформ моделi 13-4094-01, а Орендар приймає названi платформи 

i використовує їх для перевезення листової сталi, а також платить Орендодавцевi орендну плату. 

Предмет додаткової угоди № 3 вiд 01.03.2013 р.: подовження термiну дiї договору оренди 349 

одиниць залiзничних вагонiв термiном до 01.05.2013 р. 

Предмет додаткової угоди № 4 вiд 30.04.2013 р.: подовження термiну дiї договору оренди 349 

одиниць залiзничних вагонiв термiном до 01.07.2013 р. 

Предмет додаткової угоди № 5 вiд 02.07.2013 р.: подовження термiну дiї договору оренди 349 

одиниць залiзничних вагонiв до 31.12.2013 р. включно. 

Предмет додаткової угоди № 6 вiд 29.11.2013 р.: викладення пунктiв 1.1, 1.4 Договору в новiй 

редакцiї, а саме: «Визначити таку операцiю як оперативна оренда без права подальшої змiни 

статусу такої операцiї до закiнчення дiї цього Договору», «Платформи передаються Орендаревi в 

користування без права викупу i залишаються власнiстю Орендодавця».  

 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«IЛЛIЧIВСЬКА» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у 

статутному капiталi):  
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Договiр оперативної оренди № 1199 вiд 13.02.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».  

Предмет договору: оренда частини нежитлового примiщення загальною площею 3,0 кв. м, 

iменованого «Майном», яке знаходиться за адресою: м. Марiуполь, вул.Семашка, 14. Склад i 

вартiсть Майна з урахуванням iндексацiї станом на 01.01.2013р. визначенi в Перелiку Майна, 

погодженому сторонами, який є додатком № 1 до цього Договору. Мета оренди: розмiщення офiсу 

страхової компанiї. 

Методика цiноутворення: розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi 

України шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок «Орендодавця» 

щомiсячно, не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним. Орендна плата становить 150,00 

грн. щомiсячно, крiм того ПДВ – 30,00 грн. Орендар за рахунок власних коштiв сплачує витрати за 

споживанi енергоресурси та поточнi експлуатацiйнi витрати. Розмiр орендної плати пiдлягає 

iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством.  

 

Договiр оперативної оренди № 1198 вiд 13.02.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».  

Предмет договору: оренда меблiв, що знаходяться за адресою: м. Марiуполь, пр.Iллiча, 54, 

iменованих «Майном». Склад i вартiсть Майна з урахуванням iндексацiї станом на 01.01.2013р. 

визначенi в Перелiку Майна, погодженому сторонами, який є додатком № 1 до цього Договору. 

Мета оренди: використання майна для функцiонування офiсу.  

Методика цiноутворення: розрахунки за даним договором здiйснюються в нацiональнiй валютi 

України шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок «Орендодавця» 

щомiсячно, не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за звiтним. Орендна плата становить 483,33 

грн. щомiсячно, крiм того ПДВ – 96,67 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у порядку, 

встановленому чинним законодавством.  

 

Договiр оперативної оренди № 1878 вiд 06.06.2013р.  

Термiн дiї: до 30.04.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».  

Предмет договору: оренда основних засобiв, iменованих «Майном», склад i вартiсть Майна 

визначенi в Перелiку Майна, погодженому сторонами, який є додатком № 1 до цього Договору. 

Мета оренди: облаштування примiщення офiсу. 

Методика цiноутворення: Орендна плата здiйснюється протягом десяти календарних днiв вiд дати 

рахункiв, виставлених «Орендодавцем». Орендна плата становить 162,27 грн. щомiсячно, крiм 

того ПДВ – 32,45 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством.  

 

Договiр оперативної оренди № 3173 вiд 01.11.2013р.  

Термiн дiї: до 31.08.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар» – ТОВАРИСТВО З 

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IЛЛIЧIВСЬКА».  

Предмет договору: оренда основних засобiв, iменованих «Майном», що знаходиться за адресою: 

Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Iллiча, 54. Склад i вартiсть Майна з урахуванням iндексацiї 

станом на 01.09.2013р. визначенi в Перелiку Майна, погодженому сторонами, який є додатком № 1 

до цього Договору. Мета оренди: використання офiсного обладнання.  

Методика цiноутворення: Орендна плата здiйснюється протягом десяти календарних днiв вiд дати 

рахункiв, виставлених «Орендодавцем». Орендна плата становить 70,68 грн. щомiсячно, крiм того 
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ПДВ – 14,14 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством.  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ 

ДОНБАСУ» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш нiж 10 вiдсоткiв у 

статутному капiталi):  

 

Договiр № 1605 вiд 07.05.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ».  

Предмет договору: виконання полiграфiчних робiт (виготовлення друкованих форм, друк 

бланкової листової та iншої полiграфiчної продукцiї).  

Методика цiноутворення: Оплата готової полiграфiчної продукцiї здiйснюється «Замовником» 

щомiсячно, протягом п'яти банкiвських днiв, згiдно виставленого рахунку. Сума замовлення 

визначається «Виконавцем» вiдповiдно до поданої заявки «Замовника» за цеховими 

калькуляцiями з урахуванням фактичної вартостi витратних матерiалiв.  

 

Договiр оперативної оренди № 2067 вiд 12.06.2013р. , додаткова угода № 1 вiд 01.09.2013 р. до 

Договору оперативної оренди № 2067 вiд 12.06.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 06.06.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОЦIАЛЬНЕ ВIДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ».  

Предмет договору: оренда транспортного засобу Volkswagen Passat, реєстр. №00736 ЕН.  

Предмет додаткової угоди № 1 вiд 01.09.2013 р.: подовження термiну дiї договору оперативної 

оренди термiном до 06.06.2014 р. Мета оренди: органiзацiя перевезення спiвробiтникiв Орендаря. 

Методика цiноутворення та сума за договором: орендна плата за Договором в мiсяць складає 

1692,06 грн., крiм того ПДВ 338,41 грн., всього 2030,48 грн.  

Оплата платежiв здiйснюється щомiсяця протягом 10 календарних днiв вiд дати рахункiв, 

виставлених Орендодавцем. Розмiр плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством.  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» (юридична особа, в якiй емiтент має iстотну участь бiльш 

нiж 10 вiдсоткiв у статутному капiталi):  

 

Договiр купiвлi-продажу сировинних, паливно-енергетичних або матерiально-технiчних ресурсiв 

№ 2481 вiд 09.08.2013р.  

Термiн дiї: до 31.03.2014р.  

Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».  

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити 

матерiали, товари (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором.  

Методика цiноутворення: поставка Ресурсiв здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно до 

умов поставки, вказанi в Специфiкацiях i включають в себе всi податки, збори та iншi обов'язковi 

платежi, а також вартiсть тари, упаковки, маркування та iншi витрати Постачальника, пов'язанi з 

поставкою Ресурсiв. Оплата Покупцем Ресурсiв здiйснюється в нацiональнiй валютi України 

шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому 

Договорi, з такою перiодичнiстю: протягом термiну, зазначеного в специфiкацiї; не рiдше одного 

разу на мiсяць; не пiзнiше останнього дня мiсяця. Загальну суму цього Договору становить сума 

вартiсних показникiв Ресурсiв, що вказуються у всiх Специфiкацiях, за якими поставляються 

ресурси.  
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Договiр зберiгання № 3192/206 вiд 06.11.2013р.  

Термiн дiї: до 30.09.2014р.  

Сторони договору: «Поклажодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Зберiгач» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».  

Предмет договору: Зберiгач зобов'язується за плату приймати, зберiгати i вiдпускати 

Нафтопродукти Поклажодавця, а Поклажодавець зобов'язується сплачувати послуги Зберiгача. 

Номенклатура, кiлькiсть, якiснi показники i iншi вiдомостi про Нафтопродукти вказуються в 

супровiдних документах i Актах прийому-передачi Нафтопродуктiв, якi є невiд'ємною частиною 

цього Договору. 

Методика цiноутворення: Вартiсть послуг зберiгання за календарний день зберiгання складає 

0,033% вiд суми вартостi фактичного залишку Нафтопродуктiв, переданих на зберiгання, станом 

на 23 г. 59 хв. календарного дня зберiгання. Вартiсть послуг зберiгання за звiтний мiсяць 

складається з суми вартостей зберiгання за кожен календарний день звiтного мiсяця. Оплата 

послуг зберiгання за звiтний мiсяць здiйснюється у строк не пiзнiше 20-го числа мiсяця, 

наступного за звiтним. 

 

Договiр оперативної оренди № 2924/32 вiд 01.10.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 29.09.2016р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Оренда комплексiв нерухомого майна структурних пiдроздiлiв Орендодавця - 

ЦПСМ, КПЦ, ФЛЦ, ФСЛЦ, ЕРЦ-1, РМЦ-1, РМЦ-2, ЦРМО-1, ЦРПО, ЦМК-1, ЦРМО-3, 

розташованих за адресою : м. Марiуполь, вул. Левченка, 1; ЦМК-2, розташованого за адресою : м. 

Марiуполь, Донецьке шосе, 3, iменованих надалi "Майно". 

Склад i вартiсть Майна з урахуванням iндексацiї станом на 01.10.2013р. визначенi в Перелiку 

Майна, погодженому сторонами, який є Додатком № 1 до цього Договору. Мета оренди : 

розмiщення офiсу i структурних пiдроздiлiв Орендаря для здiйснення його статутної дiяльностi.  

Методика цiноутворення та сума за договором: орендна плата за Договором в мiсяць складає 1 015 

862,03 грн., крiм того ПДВ 203 172,41 грн., всього 1 219 034,44 грн. вiдповiдно до Додатку №2 до 

цього Договору. Розмiр плати пiдлягає iндексацiї у порядку, встановленому чинним 

законодавством. Оплата платежiв здiйснюється щомiсяця протягом 10 календарних днiв вiд дати 

рахункiв, виставлених Орендодавцем.  

 

Договiр оперативної оренди № 3221 вiд 07.11.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 30.09.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: оренда транспортних засобiв Volkswagen Passat, реєстр. №007-33 ЕН та ГАЗ 

2217 реєстр.№ АН 02-64 АМ (iнв.№43067113), що знаходяться на балансi управлiння 

автомобiльного транспорту та засобiв механiзацiї Орендодавця. Склад, кiлькiсть, реквiзити 

транспортних засобiв, а також вартiсть з урахуванням iндексацiї станом на 01.10.2013р. визначенi 

в Перелiку, який є Додатком № 1 до цього Договору. Мета оренди: для органiзацiї пасажирських 

перевезень. 

Методика цiноутворення та сума за договором: орендна плата за Договором в мiсяць складає 

2968,38 грн., крiм того ПДВ 593,68 грн., всього 3562,06 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає 

iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством. Розмiр орендної плати за кожен 

наступний мiсяць iндексується на коефiцiєнт 1. Оплата платежiв здiйснюється щомiсяця протягом 

10 календарних днiв вiд дати рахункiв, виставлених Орендодавцем. 
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Договiр оперативної оренди № 3220/179 вiд 07.11.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 30.09.2014р.  

Сторони договору: «Орендодавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Орендар»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: оренда залiзничної цистерни iнв.№48971, що знаходиться на балансi 

залiзничного цеху. Склад i вартiсть рухомого складу з урахуванням iндексацiї станом на 

01.10.2013р. визначенi в Перелiку, погодженому сторонами, який є Додатком № 1 до цього 

Договору. Мета оренди: для органiзацiї виробничої дiяльностi. 

Методика цiноутворення та сума за договором: орендна плата за Договором в мiсяць складає 

1548,08 грн., крiм того ПДВ 309,62 грн., всього 1857,70 грн. Розмiр орендної плати пiдлягає 

iндексацiї у порядку, встановленому чинним законодавством. Розмiр орендної плати за кожен 

наступний мiсяць iндексується на коефiцiєнт 1. Оплата платежiв здiйснюється щомiсяця протягом 

10 календарних днiв вiд дати рахункiв, виставлених Орендодавцем. 

 

Договiр № 3244 про органiзацiю взаємодiї при експлуатацiї пiд'їзного шляху ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА» вiд 01.10.2013р., додаткова угода № 1 вiд 31.12.2013 р. до Договору №3244 вiд 

01.10.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Вiтковласник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Контрагент»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: умови органiзацiї взаємодiї Сторiн при залiзничних перевезеннях по пiд'їзному 

шляху Вiтковласника. 

Предмет додаткової угоди № 1 вiд 31.12.2013 р.: подовження термiну дiї Договору до 31.12.2014 р. 

Методика цiноутворення та сума за договором: загальна вартiсть Договору, включаючи 

вiдшкодування витрат з органiзацiї перевезень вагонiв зовнiшнього прибуття/вiдправлення 

Контрагента, орiєнтовно складає 36000,00 грн. (з урахуванням ПДВ), в т.ч. ПДВ 6000,00 грн., 

вартiсть без ПДВ - 30000,00 грн. Контрагент зобов'язаний сплатити рахунок впродовж трьох 

банкiвських днiв вiд дати виставляння рахунку Вiтковласника. 

 

Договiр № 3314 вiд 20.11.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: послуги з розмiщення вiдходiв, вказаних в п.2.1 Договору.  

Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть розмiщення однiєї тонни вiдходiв, 

вказаних в п.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Договору, складає 6,60 грн. без урахування ПДВ. Загальна вартiсть 

Договору складає 7656,00 грн., окрiм того ПДВ - 1531,20 грн., всього 9187,20 грн. Оплата 

виконаних за договором послуг здiйснюється впродовж 30 календарних днiв вiд дати отримання 

Замовником оригiналу рахунку Виконавця, виставленого на пiдставi пiдписаного обома сторонами 

акту здачi-приймання виконаних робiт.  

 

Договiр № 3034 вiд 10.10.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 31.12.2013р.  

Сторони договору: «Пiдрядник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Роботи з експертного обстеження технiчного стану вантажопiдйомних кранiв, 

складання експертних висновкiв (без виконання ремонтних креслень), виконання геодезичних 

зйомок пiдкранових i пiдвiзкових шляхiв, виконання записiв у паспортах (надалi - "Роботи"). 

Перелiк вантажопiдйомних кранiв визначений календарним Планом Робiт, який є Додатком № 1 
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до цього Договору. 

Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть робiт за Договором, на момент його 

пiдписання, встановлюється в сумi 39710,95 грн., окрiм того ПДВ 7942,19 грн., всього 47653,14 

грн. Вартiсть однiєї одиницi визначається калькуляцiєю на проведення Робiт по Договору 

(Додаток № 2 до Договору). Замовник сплачує вартiсть Робiт шляхом прямого перерахування 

грошових коштiв на розрахунковий рахунок Пiдрядника впродовж тридцяти календарних днiв 

пiсля пiдписання сторонами акту здачi-приймання робiт по кожному етапу календарного плану. 

 

Договiр № 28/3089 вiд 27.09.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: послуги з технiчного обслуговування, калiбрування, перевiрки засобiв 

ваговимiрювальної технiки, а також технiчного зважування об'єктiв рухомого майна Замовника. 

Найменування робiт, склад i порядок робiт, а також перелiк i кiлькiсть об'єктiв для проведення 

Виконавцем робiт за договором наводяться у вiдповiднiй документацiї, що є Додатками до 

Договору. 

Методика цiноутворення та сума за договором: загальна вартiсть Робiт, вказаних в п.1.3 Договору 

(надалi - "Цiна"), визначається i вказується у погоджених Сторонами Специфiкацiях, що є 

Додатками до цього Договору. Замовник сплачує Виконавцю Цiну, вказану в п.3.1 Договору, 

впродовж тридцяти банкiвських днiв вiд дати пiдписання сторонами вiдповiдних актiв приймання 

виконаних робiт, на пiдставi наданих Виконавцем рахункiв i податкових накладних. 

 

Договiр № 2921 купiвлi-продажу технологiчного обладнання вiд 04.10.2013р.  

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i сплатити 

обладнання на умовах, передбачених цим Договором. Кiлькiсть, номенклатура обладнання 

вказуються в специфiкацiях до цього Договору, що є його невiд'ємною частиною.  

Методика цiноутворення та сума за договором: Постачання обладнання здiйснюється за цiнами, 

якi визначенi вiдповiдно до умов постачання, вказанi в Специфiкацiях i включають податки, збори 

i iншi обов'язковi платежi, а також вартiсть тари, упаковки, маркування та iншi витрати 

Постачальника, пов'язанi з постачанням обладнання. Плата за поставлене обладнання 

здiйснюється впродовж термiну, вказаного в специфiкацiї, який обчислюється з моменту 

постачання устаткування. 

 

Договiр № 3037/29 про надання послуг вiд 17.10.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Надання послуг з метеорологiчного забезпечення (калiбрування i метрологiчна 

атестацiя) (надалi - «Роботи») засобiв вимiрювальної технiки i випробувального обладнання в 

перiод часу i на умовах цього Договору. Найменування Робiт, склад i порядок виконання Робiт, а 

також перелiк i кiлькiсть Об'єктiв для проведення Виконавцем Робiт за цим Договором наводяться 

у вiдповiднiй документацiї (Специфiкацiях), що є Додатками до цього Договору. 

Методика цiноутворення та сума за договором: Загальна вартiсть Робiт, далi "Цiна", визначається 

на пiдставi норм i часу на їх виконання, вартостi калькуляцiйної одиницi часу - людино-годин i 

вказується в погоджених i оформлених Сторонами Специфiкацiях, що є Додатками до цього 

Договору. Замовник сплачує Виконавцевi Цiну впродовж тридцяти банкiвських днiв вiд дати 
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пiдписання Сторонами актiв за формою МРМЗ-02, на пiдставi наданих Виконавцем рахункiв i 

податкових накладних. 

 

Договiр № 27/3118 про надання послуг вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Надання послуг з проведення хiмiчного аналiзу, випробувань, дослiджень i 

неруйнiвного контролю (далi - "Роботи") об'єктiв рухомого або нерухомого майна Замовника. 

Найменування Робiт, склад i порядок виконання Робiт, а також перелiк i кiлькiсть Об'єктiв для 

проведення Виконавцем Робiт за цим Договором наводяться у вiдповiднiй документацiї 

(Специфiкацiї), що є Додатком до цього Договору. 

Методика цiноутворення та сума за договором: Загальна вартiсть Робiт, далi "Цiна", визначається 

у погодженiй Сторонами Специфiкацiї, що є Додатком до цього Договору. Замовник сплачує 

Виконавцевi Цiну впродовж тридцяти банкiвських днiв вiд дати пiдписання сторонами 

вiдповiдних актiв виконаних Робiт з додатками, на пiдставi наданих Виконавцем рахункiв i 

податкових накладних. 

 

Договiр № 2866 на вiдпуск енергоносiїв вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити стисле повiтря для об'єктiв Споживача.  

Методика цiноутворення та сума за договором: Розрахунок проводиться грошовими коштами за 

погодженими з Постачальником цiнами Постачальника. Плата за поставленi енергоносiї 

здiйснюється Споживачем до десятого числа мiсяця, наступного за звiтним. Цiна стислого повiтря, 

що вiдпускається вiд Постачальника, складає - 148,00 грн./тис. м куб. без ПДВ. Сума за Договором 

на момент складання Договору складає 23230080,00 грн. без ПДВ. 

 

Договiр № 2870 про спiльне використання технологiчних мереж природного газу вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Основний споживач» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Субспоживач»– 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Основний споживач забезпечує проходження по технологiчних мережах на 

користь Субспоживача природного газу пiсля укладення цього Договору.  

Методика цiноутворення: цiна на використання газових мереж є договiрною i на момент 

укладення цього Договору складає 25,00 грн./ тис. м куб. без ПДВ. Оплата вноситься 

Субспоживачем на пiдставi рахунку, отриманого вiд Основного споживача впродовж п'яти 

банкiвських днiв з моменту отримання рахунку. 

 

Договiр вiдшкодування витрат № 2919 вiд 01.10.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 01.10.2014р.  

Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Завод»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Вiдшкодування усiх фактичних витрат, понесених Комбiнатом у зв'язку з 

оплатою послуг ТОВ "УОПТ" (далi - "Послуги"): послуга з органiзацiї харчування працiвникiв 

Заводу (Додаток №1); послуги з комплексного прибирання службових i виробничих примiщень 

структурних пiдроздiлiв Заводу, переданих Комбiнатом в оренду, послуги з прибирання прилеглої 

до пiдроздiлiв Заводу територiї (Додаток №2); послуги з дератизацiї, дезiнсекцiї побутових i 
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виробничих примiщень Заводу, переданих Комбiнатом в оренду(Додаток №3). 

Методика цiноутворення та сума за Договором: орiєнтовна сума за Договором складає 

10264020,00 грн. з ПДВ в рiк, в т.ч. ПДВ 1710669,96 грн. Змiна вартостi витрат можлива лише за 

письмовою згодою сторiн з укладанням додаткової угоди. 

 

Договiр № 2869 на вiдпуск енергоносiїв вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити енергоносiї: теплову енергiю в парi, 

воду гарячу для опалювання об'єктiв Споживача.  

Методика цiноутворення та сума за договором: Розрахунок проводиться грошовими коштами за 

цiнами Постачальника. Плата за поставленi енергоносiї здiйснюється Споживачем до десятого 

числа мiсяця, наступного за звiтним. Цiна теплоенергiї, що вiдпускається вiд Постачальника, 

складає - 613,57 грн./Гкал без ПДВ. Сума за Договором вiдповiдно до Специфiкацiї №2 до цього 

Договору на момент пiдписання Договору складає 75888055,60 грн. без ПДВ. 

 

Договiр вiдшкодування витрат № 2868 вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Комбiнат» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Завод»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Завод вiдшкодовує витрати Комбiнату за спожитi енергоносiї (природний газ) 

структурними пiдроздiлами Заводу, перелiк яких наводиться в специфiкацiях до цього Договору. 

Методика цiноутворення та сума за Договором: розрахунок здiйснюється грошовими коштами 

згiдно тарифу, що фактично склався. Розрахунок здiйснюється шляхом перерахування грошових 

коштiв на розрахунковий рахунок Комбiнату до десятого числа мiсяця, наступного за звiтним. 

Сума за Договором на момент пiдписання Договору складає 86338007,71 грн. Сума ПДВ складає 

17267601,54 грн. Загальна вартiсть з ПДВ складає 103605609,25 грн. 

 

Договiр № 2867 на надання послуг з транспортування води i фекальних стокiв вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Постачальник зобов'язується здiйснювати транспортування води питної та 

технiчної i приймати фекальнi стоки вiд об'єктiв Споживача. 

Методика цiноутворення та сума за договором: розрахунок проводиться грошовими коштами за 

погодженими зi Споживачем цiнами Постачальника. Плата за послуги з транспортування води i 

фекальних стокiв здiйснюється Споживачем до десятого числа мiсяця, наступного за звiтним. 

Вартiсть вiдшкодування витрат вiдповiдно до Специфiкацiї №2 до цього Договору на момент 

пiдписання Договору складає 7896412,80 грн. без ПДВ. Сума ПДВ складає 1579282,56 грн. 

Загальна вартiсть з ПДВ складає 9475695,36 грн. 

 

Договiр про вiдшкодування затрат електричної енергiї № 2865 вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014 р.  

Сторони договору: «Власник мереж» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Власник мереж забезпечує електричною енергiєю Споживача, а Споживач 

вiдшкодовує Власнику мереж вартiсть електричної енергiї та здiйснює iншi платежi згiдно з 

умовами цього Договору та додатками до нього, що є його невiд’ємними частинами.  
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Методика цiноутворення та сума за Договором: вiдшкодування фактичної вартостi електроенергiї 

та витрат на утримання електричних мереж здiйснюється згiдно з кошторисом витрат та схемою 

облiку електроенергiї згiдно з Додатком №1 до цього Договору не пiзнiше п’яти банкiвських днiв з 

часу пiдписання з обох сторiн акту прийому-передачi за роздрiбним тарифом, затвердженим 

НКРЕ, на поточний рахунок Власника мереж згiдно рахунка i податкової накладної. 

 

Договiр № 2871 на вiдпуск кисню вiд 27.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 30.09.2015р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Споживач»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Постачальник зобов'язується поставити Споживачевi кисень, а Споживач 

зобов'язується оплачувати отриманий кисень за цiнами i в термiни, обумовленi в цьому Договорi. 

Методика цiноутворення та сума за договором: розрахунок проводиться грошовими коштами за 

погодженими зi Споживачем цiнами Постачальника до десятого числа мiсяця, наступного за 

звiтним. Цiна на кисень магiстральний на момент пiдписання договору складає 1,35 грн. (без ПДВ) 

за 1 м куб. Вартiсть вiдшкодування витрат вiдповiдно до Специфiкацiї №1 до цього Договору на 

момент пiдписання Договору складає 4046760,00 грн. без ПДВ. Сума ПДВ складає 809352,00 грн. 

Загальна вартiсть з ПДВ складає 4856112,00 грн. 

 

Договiр № 16/2852 купiвлi-продажу сировинних, паливно-енергетичних або матерiально-

технiчних ресурсiв вiд 29.08.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Покупець» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».  

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити 

матерiали (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором.  

Методика цiноутворення: поставка Ресурсiв здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно до 

умов поставки, вказанi в Специфiкацiях i включають в себе всi податки, збори та iншi обов'язковi 

платежi, а також вартiсть тари, упаковки, маркування та iншi витрати Постачальника, пов'язанi з 

поставкою Ресурсiв. Оплата Покупцем Ресурсiв здiйснюється в нацiональнiй валютi України 

шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому 

Договорi, з такою перiодичнiстю: протягом термiну, зазначеного в специфiкацiї; не рiдше одного 

разу на мiсяць; не пiзнiше останнього дня мiсяця. Загальну суму цього Договору становить сума 

вартiсних показникiв Ресурсiв, що вказуються у всiх Специфiкацiях, за якими поставляються 

Ресурси.  

 

Договiр пiдряду № 2795 вiд 18.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.10.2014р.  

Сторони договору: «Пiдрядник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: роботи з ТОiР (далi – «Роботи»). Перелiк, склад, умови проведення i обсяг 

Робiт наводиться у Специфiкацiях, якi є невiд'ємною частиною до цього Договору.  

Методика цiноутворення та сума за договором: цiна Робiт, виходячи iз специфiки i способу 

виконання Робiт, визначається на пiдставi погоджених Сторонами кошторисiв (калькуляцiй). 

Оплата Замовником виконаних робiт здiйснюється поетапно (щомiсячно), впродовж тридцяти 

календарних днiв вiд дати пiдписання сторонами вiдповiдних актiв КБ-2в з додатками до актiв КБ-

2в, пiдтверджених довiдками КБ-3 ( або iнших документiв, погоджених сторонами), на пiдставi 

наданих Пiдрядником рахункiв i податкових накладних. 

 

Договiр на надання ремонтних послуг № 2794 вiд 18.09.2013р. 
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Термiн дiї Договору: до 31.10.2014р.  

Сторони договору: «Замовник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Виконавець»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати в порядку i на умовах 

цього Договору Ремонтнi послуги, перелiк, склад, умови проведення i об'єм яких наводиться в 

Специфiкацiях (Додаток №1) до цього Договору (далi - "Роботи"). Роботи виконуються на 

територiї Виконавця.  

Методика цiноутворення та сума за договором: вартiсть, вид та обсяг усiх робiт, що виконуються 

за Договором, визначаються Специфiкацiями до нього, якi є його невiд'ємною частиною. Цiна 

робiт визначається на пiдставi калькуляцiй. Оплата Замовником виконаних робiт, якщо в 

Специфiкацiї не обумовленi iншi умови, здiйснюється за наступною схемою: авансовий платiж у 

розмiрi 50% вiд вартостi робiт (послуг), вказаних в Специфiкацiї, вноситься до 15-го числа мiсяця, 

що передує звiтному; остаточний розрахунок за фактично виконаний обсяг послуг з урахуванням 

авансового платежу здiйснюється впродовж 45 календарних днiв вiд дати пiдписання Сторонами 

Акту приймання виконаних робiт. 

 

Договiр № 2886 вiд 30.09.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 01.09.2014р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець здiйснює проведення медичних послуг, 

перелiк яких зазначено у пп.1.2-1.11 цього Договору. 

Методика цiноутворення та сума за договором: за виконання робiт Замовник компенсує 

Виконавцевi витрати на заробiтну плату фахiвцiв з нарахуваннями, комунальнi i адмiнiстративнi 

витрати в сумi 14714,00 грн. без ПДВ в мiсяць, згiдно п.197.1.5. Податкового Кодексу України. 

Вартiсть одного профогляду складає 50,00 грн. без ПДВ, згiдно Наказу №246 МЗУ. Сума послуг з 

проведення профоглядiв залежить вiд фактичної кiлькостi проведених у звiтному перiодi 

профоглядiв. 

 

Договiр № 3099/95 вiд 24.10.2013р. 

Термiн дiї Договору: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Виконавець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Замовник»– ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». 

Предмет договору: виконання полiграфiчних робiт (виготовлення друкованих форм, друк 

бланкової листової та iншої полiграфiчної продукцiї).  

Методика цiноутворення: Оплата готової полiграфiчної продукцiї здiйснюється «Замовником» 

щомiсячно, протягом п'яти банкiвських днiв, згiдно виставленого рахунку. Сума замовлення 

визначається «Виконавцем» вiдповiдно до поданої заявки «Замовника» за цеховими 

калькуляцiями з урахуванням фактичної вартостi витратних матерiалiв.  

 

Договiр № 277/13/3232 вiд 01.10.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Покупець» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Постачальник» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».  

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити 

матерiали (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором.  

Методика цiноутворення: поставка Ресурсiв здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно до 

умов поставки, вказанi в Специфiкацiях i включають в себе всi податки, збори та iншi обов'язковi 

платежi, а також вартiсть тари, упаковки, маркування та iншi витрати Постачальника, пов'язанi з 
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поставкою Ресурсiв. Оплата Покупцем Ресурсiв здiйснюється в нацiональнiй валютi України 

шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому 

Договорi. Загальна сума Договору визначається як сумарна вартiсть Ресурсiв, постачання яких 

здiйснюється згiдно Специфiкацiй, що додаються до Договору. Плата за поставленi Ресурси буде 

здiйснюватися впродовж термiну, вказаного в специфiкацiї, який обчислюється з моменту 

постачання Ресурсiв i надання документiв, вказаних у цьому Договорi. 

 

Договiр № 196/13/13 купiвлi-продажу сировинних, паливно-енергетичних або матерiально-

технiчних ресурсiв вiд 23.09.2013р.  

Термiн дiї: до 31.12.2014р.  

Сторони договору: «Постачальник» - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», «Покупець» – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД».  

Предмет договору: Постачальник зобов'язується передати, а Покупець - прийняти i оплатити 

матерiали (далi - "Ресурси") на умовах, передбачених цим Договором. Кiлькiсть, номенклатура 

Ресурсiв вказуються в Специфiкацiях до цього Договору, що є його невiд'ємною частиною.  

Методика цiноутворення: поставка Ресурсiв здiйснюється за цiнами, якi визначенi вiдповiдно до 

умов поставки, вказанi в Специфiкацiях i включають в себе всi податки, збори та iншi обов'язковi 

платежi, а також вартiсть тари, упаковки, маркування та iншi витрати Постачальника, пов'язанi з 

поставкою Ресурсiв. Оплата Покупцем Ресурсiв здiйснюється в нацiональнiй валютi України 

шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому 

Договорi, з такою перiодичнiстю: протягом термiну, зазначеного в специфiкацiї; не рiдше одного 

разу на мiсяць; не пiзнiше останнього дня мiсяця. Загальну суму цього Договору становить сума 

вартiсних показникiв Ресурсiв, що вказуються у всiх Специфiкацiях, за якими поставляються 

Ресурси.  
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     Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає 10 968 662,50 тис. грн., з 

них:  

а) виробничого призначення – 10 960 623,70 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 2 777 082,70 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 7 405 872,20 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 609 598,60 тис. грн.;  

- iншi – 168 070,20 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 8 038,80 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 6 275,50 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 524,70 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 3,50 тис. грн.;  

- iншi – 1 235,10 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 9 994 801,00 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 9 824 058,80 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 3 403 512,20 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 729 194,70 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 569 116,40 тис. грн.;  

- iншi – 122 235,50 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 170 742,20 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 152 587,50 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 9 541,40 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 623,80 тис. грн.;  

- iншi – 7 989,50 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає 8 263 937,50 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 8 257 817,20 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 2 299 693,80 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 438 601,50 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 431 021,50 тис. грн.;  

- iншi – 88 500,40 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 6 120,30 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 5 769,90 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 179,60 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 2,30 тис. грн.;  

- iншi – 168,50 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 9 698 856,00 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 9 694 050,40 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 3 348 646,60 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 696 830,90 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 567 816,70 тис. грн.;  

- iншi – 80 756,20 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 4 805,60 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 4 543,10 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 136,40 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 1,60 тис. грн.;  

- iншi – 124,50 тис. грн. 

Станом на 01.01.2013 р. знос основних засобiв пiдприємства склав 24,66% (2 704 725,00 тис. грн.):  

а) знос основних засобiв виробничого призначення складає 24,66% (2 702 806,50 тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 17,19% (477 388,90 тис. грн.);  

- машини та обладнання – 26,56% (1 967 270,70 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 29,29% (178 577,10 тис. грн.);  
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- iншi – 47,34% (79 569,80 тис. грн.);  

б) знос основних засобiв невиробничого призначення складає 23,87% (1 918,50 тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 8,06% (505,60 тис. грн.);  

- машини та обладнання – 65,77% (345,10 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 34,29% (1,20 тис. грн.);  

- iншi – 86,36% (1 066,60 тис. грн.).  

Станом на 31.12.2013 р. знос основних засобiв виробничого призначення складає 1,32% (130 

008,40 тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 1,61% (54 865,60 тис. грн.);  

- машини та обладнання – 0,56% (32 363,80 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 0,23% (1 299,70 тис. грн.);  

- iншi – 33,93% (41 479,30 тис. грн.)  

Первiсна вартiсть орендованих основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає 122 705,90 тис. 

грн. Первiсна вартiсть орендованих основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 122 725,50 

тис. грн. Залишкова вартiсть орендованих основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає  

68 713,20 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 55 454,70 

тис. грн. 

Основнi засоби працюють у важких умовах, що пов'язано зi специфiкою металургiйного 

виробництва: повний цикл технологiчного виробництва, гарячий цикл виробництва, 

безперервнiсть технологiчних процесiв.  

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмiнювати, використовувати та 

вiдчужувати майно iншим способом, передавати в оренду (найм), лiзинг, пiд заставу, в завдаток та 

iпотеку, в забезпечення виконання власних зобов’язань або зобов’язань iнших осiб, а також 

списувати його з балансу вiдповiдно до законодавства України та з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом Товариства (п. 8.6. Статуту ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).  

Виробничi потужностi основних металургiйних агрегатiв використовуються вiдповiдно до рiвня їх 

завантаження заказами на виробництво продукцiї. У 2013 роцi рiвень використання виробничих 

потужностей був наступним:  

- аглофабрика – 108,62 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 12 165 тис.т);  

- доменний цех – 91,04 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть –  

5 560 тис.т);  

- мартенiвський цех – 58,12 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2 500 тис.т);  

- конвертерний цех – 99,5 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3 053 тис.т);  

- ЛПЦ-1700 (обтискне вiддiлення) – 29,40 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 6 338 

тис.т);  

- ЛПЦ-1700 (листопрокатне вiддiлення) – 58,68 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть –            

3 802 тис.т);  

- цех холодної прокатки – 47,90 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 1 373 тис.т);  

- ЛПЦ-3000 – 71,58 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2 400 тис.т);  

- трубоелектрозварювальний цех – 30,90 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 200 тис.т).  

Основнi причини низького використання виробничих потужностей:  

по доменному цеху:  

- недосягнення планового тиску пiд колошником через недостатню потужнiсть i фiзичний знос 

iснуючих турбоповiтродувних машин;  

- ДП-2 капремонт 2-го розряду (184,4 дiб), з липня 2012 року ДП-2 на консервацiї.  

по мартенiвському цеху:  

- вiдсутнiсть замовлень на металопродукцiю;  

по прокатним цехам:  

- вiдсутнiсть металу i замовлень. 

Витрати на капiтальний ремонт основних засобiв в 2013 роцi склали 291 133 тис. грн., або 72,1% 

вiд рiвня 2012 року (403 843 тис. грн.). У звiтному перiодi були проведенi капiтальнi ремонти 

наступних об'єктiв:  

- Агломашина № 9 - витрати склали 31 163 тис. грн.;  
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- Конвертер № 3 - витрати склали 28 446 тис. грн.;  

- Котел-утилiзатор типу ОКГ-100-3р №3 - витрати склали 18 408 тис. грн.;  

- Повiтронагрiвач № 7 - витрати склали 16 857 тис. грн.;  

- Агломашина № 7 - витрати склали 16 782 тис. грн.;  

Зменшення витрат на капiтальний ремонт за звiтний перiод пояснюється змiною програми 

ремонтiв. 

Витрати на поточний ремонт основних засобiв за звiтний перiод склали 207 862 тис. грн., або 78,86 

% вiд рiвня 2012 року (263 596 тис. грн.). Зменшення витрат на поточний ремонт за звiтний перiод 

пояснюється змiною собiвартостi послуг власних, змiною цiн на ТМЦ покупнi. 

В звiтному перiодi основнi засоби не надавались у заставу. 

Змiни, якi вiдбулися в 2013 роцi, у структурi основних засобiв ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»: надiйшло 

основних засобiв первiсною вартiстю 1 423 396,0 тис. грн., вибуло основних засобiв первiсною 

вартiстю 182 976,0 тис. грн., тимчасово не використовуються основнi засоби залишковою вартiстю 

1 120,0 тис. грн., повнiстю амортизованi, якi продовжують використовуватися первiсною вартiстю 

198 597,0 тис. грн., основнi засоби, призначенi для продажу, залишковою вартiстю 3 602,0 тис. 

грн. 

Капiтальне будiвництво на комбiнатi в 2013 роцi здiйснювалося вiдповiдно до плану економiчного 

i соцiального розвитку, вiдповiдно до затвердженого iнвестицiйного проекту ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА».  

Витрати пов'язанi з незавершеним будiвництвом ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» станом на 01.01.2013р. 

складають 1 075 104,0 тис. грн., станом на 01.01.2014р. - 163 742,0 тис. грн. Авансовi платежi для 

фiнансування капiтального будiвництва станом на 01.01.2013 р. складають 246,0 тис. грн., станом 

на 01.01.2014 р. - 2 398,0 тис. грн. Освоєно капiтальних вкладень станом на 01.01.2014 р. - 209 

403,0 тис. грн. Джерелом фiнансування є власнi кошти комбiнату.  

     Основними принципами дiяльностi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у сферi екологiї є пошук i 

використання в металургiйному виробництвi технологiй i технiчних рiшень, що дозволяють 

зменшити вплив виробничої дiяльностi на навколишнє середовище. Однiєю з найважливiших 

завдань, якi ставить перед собою комбiнат, є зменшення шкiдливих викидiв в атмосферу та 

полiпшення екологiчної ситуацiї в Приазов'ї.  

Екологiчне законодавство, дiя якого впливає на дiяльнiсть ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»:  

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII вiд 25.06.1991 

р.;  

- Водний кодекс України № 213/95-ВР вiд 06.06.1995 р.;  

- Закон України «Про вiдходи» № 187/98-ВР вiд 05.03.1998 р.;  

- Закон України «Про охорону атмосферного повiтря» № 5456-17 вiд 18.11.2012 р.;  

- Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення» № 4004-

XII вiд 24.02.1994 р.;  

- СанПiН № 4630-88 «Санiтарнi правила i норми охорони поверхневих вод вiд забруднення».  

У 2013 роцi ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» виконало наступнi природоохороннi заходи, спрямованi на 

полiпшення навколишнього природного середовища:  

- Технiчне обслуговування та ремонт:  

Аглофабрика – 17 995,212 тис. грн.  

Доменний цех – 3 256,231 тис. грн.  

Цех переробки шлаку – 3 361,903 тис. грн.  

Киснево-конвертерний цех – 7 291,355 тис. грн.  

Вапняно-випалювальний цех – 128,692 тис. грн.  

Трубоелектрозварювальний цех – 10,8 тис. грн.  

Цех холодної прокатки – 345,452 тис. грн. 

Ремонтно-механiчний цех - 2 – 409,694 тис. грн. 

Цех пiдготовки мастильних матерiалiв – 7,514 тис. грн.  

Теплоелектроцентраль-2 – 598,944 тис. грн.  

Теплосиловий цех – 1 223,538 тис. грн.  

Фасонно-сталеливарний цех – 2,53 тис. грн.  
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- Монiторинг навколишнього середовища – 52,6 тис. грн.  

- Розробка екологiчної нормативної документацiї – 1 471,14 тис. грн.  

- Штрафнi санкцiї за позовами – 178,4 тис. грн.  

Всього на вище перерахованi заходи витрачено – 36 334,005 тис. грн. 

  

Фiнансовi результати ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» значною мiрою залежать вiд наступних факторiв: 

- свiтових факторiв, якi впливають на цiни на сталь, залiзну руду i вугiлля; 

- фiскальної та економiчної полiтики, що реалiзовується урядом України; 

Металургiйна галузь iсторично схильна до циклiчностi та впливу загальної економiчної ситуацiї. 

Компанiя пiддалася негативному впливу спаду свiтової економiки, починаючи з останнього 

кварталу 2008 року, який характеризувався рiзким падiнням попиту i цiн на металургiйну 

продукцiю.  

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

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

полiтичною стабiльнiстю та реалiзацiєю урядом України економiчних i податкових реформ, 

нацiлених на розвиток законодавчої, податкової та нормативної баз. Стабiльнiсть економiки в 

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

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

iснуючi борговi зобов'язання.  

ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» здiйснює свою дiяльнiсть в рамках чинного законодавства України. 

Нiяких обмежень з боку органiв державної влади на господарську дiяльнiсть пiдприємства немає. 

  

Факти виплати Емiтентом штрафних санкцiй протягом звiтного перiоду:  

- Судове рiшення №5006/29/124/2012 вiд 04.12.2012 р., суть правопорушення: пеня, 3% рiчних за 

прострочення оплати товару; найменування контрагента: ТОВ «Компанiя «Просвiт» ЛТД», сума 

виплати штрафних санкцiй 3 243,89 грн.  

- Судове рiшення №5006/13/87/2012 вiд 22.11.2012 р., суть правопорушення: пеня, 3% рiчних за 

прострочення оплати товару; найменування контрагента: ТОВ «Наталi», сума виплати штрафних 

санкцiй 4 417,18 грн.  

- Судове рiшення №5006/4/159/2012 вiд 20.11.2012 р., суть правопорушення: 3% рiчних за 

прострочення оплати товару; найменування контрагента: ТОВ «Стимул», сума виплати штрафних 

санкцiй 1 790,56 грн.  

- Судове рiшення №5006/29/125/2012 вiд 09.01.2013 р., суть правопорушення: пеня, iнфляцiя та 3% 

рiчних за прострочення оплати товару; найменування контрагента: ТОВ «Укрiнвест», сума 

виплати штрафних санкцiй 4 061,64 грн.  

- Судове рiшення №5006/11/151/2012 вiд 12.12.2012 р., суть правопорушення: 3% рiчних за 

прострочення оплати товару; найменування контрагента: ПП «Декот», сума виплати штрафних 

санкцiй 2 398,59 грн.  

- Судове рiшення №5006/23/117/2012 вiд 17.09.2012 р., суть правопорушення: штраф за 

невiдповiдне зазначення маси вантажу в залiзничнiй накладнiй; найменування контрагента: ДП 

«Приднiпровська залiзниця», сума виплати штрафних санкцiй 57 010,00 грн.  

- Судове рiшення №5006/40/23/2012 вiд 02.10.2012 р., суть правопорушення: штраф за 

невiдповiдне зазначення маси вантажу в залiзничнiй накладнiй; найменування контрагента: ДП 

«Приднiпровська залiзниця», сума виплати штрафних санкцiй 28 920,00 грн.  

- Судове рiшення №5006/40/2/2012 вiд 02.10.2012 р., суть правопорушення: штраф за невiдповiдне 

зазначення маси вантажу в залiзничнiй накладнiй; найменування контрагента: ДП 

«Приднiпровська залiзниця», сума виплати штрафних санкцiй 16 097,50 грн.  

- Судове рiшення №905/667/13-г вiд 04.03.2013 р., суть правопорушення: пеня за порушення 

строкiв оплати; найменування контрагента: ТОВ «АИС АЗЧ Маркет», сума виплати штрафних 

санкцiй 9 036,89 грн.  

- Судове рiшення №14/76К-12 вiд 05.04.2013 р., суть правопорушення: пеня за порушення строкiв 
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оплати; найменування контрагента: ТОВ «Запорiзький завод металевих рукавiв», сума виплати 

штрафних санкцiй 1 463,65 грн.  

- Судове рiшення №905/1093/13 вiд 12.03.2013 р., суть правопорушення: пеня за порушення 

строкiв оплати; найменування контрагента: ТОВ «Наталi», сума виплати штрафних санкцiй 401,00 

грн.  

- Судове рiшення №905/4526/13 вiд 05.08.2013 р., суть правопорушення: 3% рiчних за 

прострочення оплати товару; найменування контрагента: ТОВ ТД «ЮКАС», сума виплати 

штрафних санкцiй 4 193,66 грн.  

- Судове рiшення №905/4684/13 вiд 27.08.2013 р., суть правопорушення: штрафнi санкцiї за 

порушення термiнiв оплати; найменування контрагента: ТОВ ТД «ЮКАС», сума виплати 

штрафних санкцiй 22 339,28 грн.  

- Судове рiшення №905/2344/13 вiд 23.07.2013 р., суть правопорушення: 3% рiчних пеня за 

користування об’єктом оренди пiсля закiнчення термiну оренди; найменування контрагента: ТДВ 

«Металургремонт», сума виплати штрафних санкцiй 62 200,38 грн. 

- Судове рiшення №905/7391/13 вiд 26.11.2013 р., суть правопорушення: недоутримка за 

користування об’єктом оренди; найменування контрагента: ТДВ «Металургремонт», сума виплати 

штрафних санкцiй 61 720,50 грн.  

- Судове рiшення №905/7083/13 вiд 04.11.2013 р., суть правопорушення: пеня 3% рiчних; 

найменування контрагента: ДП «Марiупольський морський торгiвельний порт», сума виплати 

штрафних санкцiй 654,59 грн.  

- Судове рiшення №905/5758/13 вiд 30.09.2013 р., суть правопорушення: недоутримка за 

користування об’єктом оренди; найменування контрагента: ТДВ «Металургремонт», сума виплати 

штрафних санкцiй 183 600,00 грн.  

  

     Обiговi кошти пiдприємства - це частина майна пiдприємства, яка мiняє свою натуральну 

форму в короткi термiни, вкладається у виробництво i реалiзацiю продукцiї, споживається 

повнiстю i вiдшкодовується з доходiв вiд реалiзацiї товарiв та послуг. Обiговi кошти переносять 

свою вартiсть на вартiсть готової продукцiї впродовж одного виробничого циклу. 

Робочий капiтал, або власнi обiговi кошти - рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства i його 

короткостроковими зобов'язаннями. Тобто, робочий капiтал є тiєю частиною оборотних активiв, 

яка фiнансується за рахунок власних засобiв i короткострокових зобов'язань. 

Власнi обiговi кошти впродовж року знизилися з - 73,55 млн. грн. до - 1 377,87 млн. грн.,  

на 1 304,32 млн. грн. за рахунок збиткової роботи пiдприємства. 

Важливими показниками платоспроможностi пiдприємства є : 

- Коефiцiєнт поточної лiквiдностi ( покриття), характеризує достатнiсть обiгових коштiв для 

погашення боргiв у звiтному перiодi. Нормативне значення К пл більше або дорівнює 1. 

- Коефiцiєнт лiквiдностi - Кл, який показує, скiльки одиниць високолiквiдних активiв припадає на 

одиницю термiнових зобов'язань . 

- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує готовнiсть пiдприємства негайно лiквiдувати 

короткострокову заборгованiсть за рахунок власних коштiв . 

Зниження показникiв лiквiдностi обумовлено значним збiльшенням поточних зобов'язань 

комбiнату ( за рахунок зростання внутрiшньогрупової заборгованостi) i зниженням заборгованостi 

контрагентiв перед ним.  

Протягом року коефiцiєнт поточної лiквiдностi зменшився з 0,98 до 0,81. На кiнець року перебуває 

на граничному рiвнi. 

Коефiцiєнт лiквiдностi. Значення Кл є достатнiм в межах 1,0. Протягом року Кл знизився з 0,61 на 

початок року до 0,45 - на кiнець року. Тобто, на кiнець 2013р. лiквiднi активи не перекривають 

термiновi зобов'язання комбiнату. Це на пряму пов'язане зi змiною структури внутрiшньогрупової 

заборгованостi, при зростаннi рiвня кредиторської заборгованостi дебiторська заборгованiсть 

знизилася. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Протягом 2013р. коефiцiєнт змiнювався в межах 0,032 - 0,02 

(при мiнiмальному нормативному значеннi 0,5 або більше 0,5), тобто фiнансування комбiнату за 
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рахунок внутрiшньогрупових надходжень, залишок грошових коштiв на поточних рахунках так 

само знизився на кiнець року. 

  

     Специфiка виробництва ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», а саме – значнiсть масштабiв пiдприємства, 

певна самостiйнiсть структурних пiдроздiлiв у здiйсненi своєї господарської дiяльностi, широкий 

спектр товарiв та послуг, що виробляються – приводить к укладанню емiтентом великої кiлькостi 

як короткострокових, так i довгострокових договорiв i контрактiв. У зв’язку з цим надати 

iнформацiю щодо вартостi укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного року не 

уявляється можливим. Дохiд вiд реалiзацiї договорiв та контрактiв ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» у 

2014 роцi очiкується не менш рiвня 2013 року. 

  

     Емiтентом розроблений i представлений бiзнес-план на 2014 рiк. Виробничою програмою БП-

2014 в порiвняннi з фактом 2013 року передбачається збiльшення обсягiв виробництва агломерату 

та чавуну з одночасним невеликим зниженням виробництва сталi та готового прокату, пов'язане зi 

змiною структури товарної продукцiї та падiнням попиту на листовий прокат на свiтовому ринку 

металу.  

Планований фiнансовий результат становить EBITDA $ 139,1 млн., що краще факту 2013 року  

($-74,2 млн.) на $ 213,3 млн. Основний чинник полiпшення EBITDA - зниження цiн на 

внутрiшньогруповi ресурси i зростання цiн на металопродукцiю, а так само зростання обсягiв 

виробленої продукцiї.  

З метою пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї, що випускається, Емiтентом розроблена 

програма заходiв щодо зниження витрат на виробництво металопродукцiї, прийнявши за базу 

показники бiзнес-плану на 2014 рiк. Основними елементами цiєї програми є: 

- в аглодоменному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв i збiльшення 

обсягу вдування ПВП як основного джерела зниження витрати природного газу на вдування i 

доменного коксу; 

- у сталеплавильному виробництвi - бiльш повне використання вторинних ресурсiв, насамперед, 

брухту з шлакових вiдвалiв, вдосконалення технологiї виробництва з метою як пiдвищення якостi, 

так i зниження витрати феросплавiв, додаткових матерiалiв, вогнетривiв; 

- в цехах прокатного передiлу - зниження витрати металу, палива, електроенергiї, змiнного 

обладнання, зниження втрат вiд вiдсортовування металопрокату до продукцiї «без замовлення» ; 

- в цехах, якi виробляють енергоресурси - зниження витрати палива i електроенергiї. 

  

     Вiдповiдно до плану НДР на 2013 рiк на комбiнатi виконувались двi науково-дослiднi роботи, 

виконавцями яких були ДВНЗ ПДТУ (м. Марiуполь) та ПНТП «Опора» (м. Днiпропетровськ).  

Протягом звiтного перiоду виконанi наступнi етапи робiт:  

- ПНТП «Опора»: «Розробка калiбрування та робочих креслень валкiв i вiдпрацювання 

технологiчних параметрiв зварювання для виробництва електрозварювальної труби дiаметром 127 

та профiлю 100 на 100 на станi RD-115 трубоелектрозварювального цеха» (виконано перший етап 

– 96,6 тис. грн., у т.ч. ПДВ).  

Розроблено калiбрування технологiчного iнструменту для прокатки круглих труб дiаметром 127 та 

профiльної труби 100 на 100 та виконанi на основi розроблених калiбрувань робочi креслення 

валкiв для виробництва труб зазначених перетинiв на станi RD-115 ТЕЗЦ ПАТ «ММК IМ. 

IЛЛIЧА». Розрахунок калiбрувань для клiтей формувальної та калiбрувальної лiнiй виконаний за 

умови заповнення калiбрiв та отримання при цьому геометричних параметрiв круглої труби 

дiаметром 127 та профiльної труби 100 на 100, що задовольняють за точнiстю вимогам ГОСТ 

8639-82 та ГОСТ 8645-68. Для всiх нових валкiв розроблено програми, що забезпечують 

можливiсть виготовлення вiдповiдно до вимог розроблених робочих креслень на верстатах з ЧПК.  

- Виконавець - ДВНЗ ПДТУ: «Впровадження у виробництво нового економнолегованого 

зносостiйкого чавуну та технологiї термообробки для пiдвищення довговiчностi захисного листа 
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жолоба агломашини» (виконано третiй (заключний) етап роботи - 17,0 тис. грн., у т.ч. ПДВ).  

Проведенi виробничi випробування дослiдно-промислової партiї плит на агломашинi № 5 

аглофабрики. На пiдставi експлуатацiйних даних встановлено, що пiдвищення довговiчностi плит 

з нового чавуну склало 50% при одночасному зниженнi металоємностi на 20%. Це дозволяє 

знизити витрату легованого зносостiйкого чавуну ЧХ15Г5ТЛ мiнiмум на 20% i збiльшити 

мiжремонтний ресурс на 50%, а отже знизити ремонтно-експлуатацiйнi витрати, пiдвищити 

продуктивнiсть агломашин. Розроблено та подано проект технологiчної iнструкцiї на виробництво 

плит, складений заключний звiт по НДР.  

Всього протягом 2013 року витрати на НДР склали 113,6 тис. грн. у т.ч. ПДВ). 

У 2013 роцi на комбiнатi тривала цiлеспрямована робота з вдосконалення патентно-лiцензiйних 

заходiв. За звiтний перiод: подано заявок на об'єкти промислової власностi (винаходи, кориснi 

моделi) - 6 шт., в результатi, отримано позитивних рiшень - 4, охоронних документiв на кориснi 

моделi - 6, на винаходи - 1. (Кiлькiсть заявок скоротилася у зв'язку з введенням ПКМУ №1148-

2007р., яке передбачає пiдвищення держмита за охорону iнтелектуальної власностi в 30-100 разiв). 

     Судові справи, стороною яких виступає емітент, станом на 31.12.2013 р.:  

Дата вiдкриття провадження у справi: 05.06.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ТОВ «Денал Груп», м. Київ 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь 

Позовнi вимоги: 

Змiст: стягнення основного боргу та штрафних санкцiй за прострочення виконання умов договору 

Розмiр: 7 147 205,24 грн. 

Найменування суду: Вищий господарський суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням госп. суду Донецької областi вiд 14.08.13р. позов задоволено 

частково. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга. Постановою вiд 13.11.13р. Донецький 

апеляцiйний суд частково задовольнив апеляц. скаргу. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 30.07.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - Фiтiсов Юрiй Сергiйович 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення матерiального збитку, завданого демонтажем та викраденням кабельної 

продукцiї (з урахуванням вiдновлюваних робiт) 

Розмiр: 1 985,00 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд мiста Марiуполя 

Поточний стан розгляду: Станом на 31.12.13р. справа розглядається Iллiчiвським районним судом 

м. Марiуполя. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 04.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 1 814,40 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 14.01.14 р. позов задоволено. Наказ пред’явлений до 

виконання 25.02.2014 р. 

 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 
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Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 7 292,37 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 05.03.2014 р. позов задоволено. 

 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 1 777,62 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням госп. суду вiд 22.01.14 р. позов задоволено. Наказ 

пред’явлений до виконання 25.02.14 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 5 060,01 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 11.02.14 р. позов задоволено. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 06.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 7 070,40 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 14.01.14 р. позов задоволено. Наказ пред’явлений до 

виконання 25.02.14 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 12.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 8 608,92 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 15.01.14 р. позов задоволено. Наказ пред’явлений до 

виконання 26.02.14 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 12.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», м. Марiуполь  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення збиткiв, заподiяних частковою втратою вантажу, що перевозився. 

Розмiр: 4 165,45 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 
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Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 21.01.14 р. позов задоволено. Наказ пред’явлений до 

виконання 26.02.14 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «Нiкопольський завод феросплавiв» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення пенi за несвоєчасне виконання зобов’язань за договором. 

Розмiр: 2 795,45 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Пеня сплачена добровiльно. Розгляд справи вiдкладений. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 13.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ДП «Донецька залiзниця» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення додаткових зборiв. 

Розмiр: 956,76 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Провадження у справi зупинено до розгляду справи № 905/9117/13. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 18.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ДП «Донецька залiзниця» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення додаткових зборiв. 

Розмiр: 2 183,28 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням суду вiд 19.02.14 р. позов задоволено частково. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 30.09.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ДП «Донецька залiзниця» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення додаткових зборiв. 

Розмiр: 3 908,04 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Провадження у справi зупинено. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 17.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ДП «Донецька залiзниця» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення додаткових зборiв. 

Розмiр: 2 027,52 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Провадження у справi зупинено. 

 

Дата вiдкриття провадження у справi: 13.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ДП «Донецька залiзниця» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 
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Змiст: Стягнення додаткових зборiв. 

Розмiр: 1 097,56 грн.  

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Провадження у справi зупинено. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.01.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - СДПI з обслуговування ВПП 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Оскарження ППР, вiдшкодування ПДВ. 

Розмiр: 1 092 495,00 грн.  

Найменування суду: Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 18.06.13р. 

позов задоволено у повному обсязi. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга. Постановою вiд 

25.07.13р. Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд у задоволенi скарги вiдмовив. 

Вiдповiдачем подана касацiйна скарга. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 08.05.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - СДПI з обслуговування ВПП 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Оскарження ППР, вiдшкодування ПДВ. 

Розмiр: 547 395,00 грн.  

Найменування суду: Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 18.06.13р. 

позов задоволено частково. Вiдповiдачем та позивачем поданi апеляцiйнi скарги. Постановою вiд 

28.08.13р. Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд у задоволенi скарги вiдповiдачу 

вiдмовив. Скаргу позивача задовольнив у повному обсязi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 19.06.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - СДПI з обслуговування ВПП 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Оскарження ППР, вiдшкодування ПДВ. 

Розмiр: 1 092 339,00 грн.  

Найменування суду: Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 22.07.13р. 

позов задоволено частково. Вiдповiдачем та позивачем поданi апеляцiйнi скарги. Постановою вiд 

06.09.13р. Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд у задоволенi скарги вiдповiдачу 

вiдмовив. Скаргу позивача задовольнив у повному обсязi. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 28.03.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - СДПI з обслуговування ВПП 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Оскарження ППР, вiдшкодування ПДВ. 

Розмiр: 581 805,00 грн.  

Найменування суду: Вищий адмiнiстративний суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 18.06.13р. 

позов задоволено частково. Вiдповiдачем та позивачем поданi апеляцiйнi скарги. Постановою вiд 

06.08.13р. Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд у задоволенi скарг вiдмовив. Позивачем 

та вiдповiдачем поданi касацiйнi скарги. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 02.12.2013р. 
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Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - СДПI з обслуговування ВПП 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Оскарження ППР, вiдшкодування ПДВ, вiд’ємне значення. 

Розмiр: 536 919,00 грн.  

Найменування суду: Донецький окружний адмiнiстративний суд 

Поточний стан розгляду: На розглядi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 19.04.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Арiх Т.М., Болбат А.А., Сагiрова С.I. 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Про визнання недiйсним державного акту на право постiйного користування. 

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Апеляцiйний суд Донецької областi 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Iллiчiвського суду м. Марiуполя вiд 21.11.13р. вiдмовлено у 

повному обсязi. 

 

Дата вiдкриття провадження у справi: 02.09.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Самсонова В.I. 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Про визнання свiдоцтва про право власностi недiйсним.  

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Вищий господарський суд України 

Поточний стан розгляду: Рiшенням Донецького господарського суду вiд 05.11.13р. позов 

задоволено. Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 25.12.13 р. у 

задоволенi апеляцiйної скарги вiдповiдача вiдмовлено. Вiдповiдачем подана касацiйна скарга. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 01.08.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Фенченко I.I., Шулежко Т.М., Куклiн В.I. 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Про визнання недiйсними Статуту ПАТ, положень.  

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Iллiчiвський суд м. Марiуполя 

Поточний стан розгляду: На розглядi Iллiчiвського суду м. Марiуполя. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 15.08.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Супрун Г.В., Арабаджи А.Г., Козеренко М.Г., Гузь В.О., Москаленко Ж.О., Москаленко 

О.О., Худяк Р.А. 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Про визнання права на акцiї.  

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Господарський суд м. Києва 

Поточний стан розгляду: На розглядi господарського суду м. Києва. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 25.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України в Донецькiй областi 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 
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Позовнi вимоги: 

Змiст: Застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду шляхом зупинення ведення 

робiт з використанням вантажопiдiймальних кранiв рег. № № 29029, 29294, 29556, 29731, 30219 

мартенiвського цеху.  

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Донецький окружний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: На розглядi Донецького окружного адмiнiстративного суду. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 21.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Територiальне управлiння Держгiрпромнагляду України в Донецькiй областi 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду шляхом зупинення ведення 

робiт з використанням кар'єрного екскаватора ЕКГ-5А держ. № Т05098АН мартенiвського цеху. 

Розмiр: немайновий 

Найменування суду: Донецький апеляцiйний адмiнiстративний суд. 

Поточний стан розгляду: На розглядi Донецького окружного адмiнiстративного суду. 

 

Дата вiдкриття провадження у справi: 28.10.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Патрiча Василь Георгiєвич 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про стягнення моральної шкоди, внаслiдок отримання травми на виробництвi. 

Розмiр: 100 000,00 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 26.10.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Нестеренко Володимир Володимирович 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку. 

Розмiр: 7 599,20 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: рiшенням Iллiчiвського районного суду м. Марiуполя Донецької областi 

вiд 05.12.13 р. позов задоволено у повному обсязi. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга на 

рiшення Iллiчiвського районного суду м. Марiуполя Донецької областi вiд 05.12.13 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 11.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Мадалиць Марiя Юхимiвна 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про вiдшкодування моральної шкоди, заподiяної внаслiдок професiйного захворювання. 

Розмiр: 80 000,00 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 11.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Горяiнов Костянтин Костянтинович 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 
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Позовнi вимоги: 

Змiст: про поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та 

стягнення моральної шкоди. 

Розмiр: 10 000,00 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 28.11.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Гузь Олексiй Васильович 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 09.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - Рахманов Володимир Володимирович 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу тi 

стягнення моральної шкоди.  

Розмiр: 20 000,00 грн. 

Найменування суду: Жовтневий районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Жовтневому 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 26.03.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - Братко Алла Петрiвна, ПрАТ «УСК «Княжа Вiєнна Iншуранс Груп» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: цивiльний позов про вiдшкодування шкоди у кримiнальному провадженнi за 

обвинуваченням Мiгаль А.Н. за ч. 2 ст. 286 КК України 

Розмiр: 93 604,36 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: Вироком Iллiчiвського районного суду м. Марiуполя Донецької областi 

вiд 12.11.13 р. позовнi вимоги задоволенi у повному обсязi. Вiдповiдачем Братко А.П. подана 

апеляцiйна скарга на вирок Iллiчiвського районного суду м. Марiуполя Донецької областi вiд 

12.11.13 р. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 23.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - Шевченко Вiкторiя Сергiївна, СТзДВ «Гарантiя» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної у результатi ДТП.  

Розмiр: 31 265,96 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 23.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 
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Вiдповiдач - Чередниченко Роман Олександрович 

Позовнi вимоги: 

Змiст: про вiдшкодування матерiальної шкоди, заподiяної з вини працiвника у результатi ДТП.  

Розмiр: 44 900,00 грн. 

Найменування суду: Iллiчiвський районний суд м. Марiуполя Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа знаходиться на розглядi у судi першої iнстанцiї – Iллiчiвському 

районному судi м. Марiуполя Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 03.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Вiдповiдач - ПАТ «Ужгородський турбогаз» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Стягнення неустойки та процентiв за несвоєчасну поставку обладнання.  

Розмiр: 118 963,91 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Закарпатської областi. 

Поточний стан розгляду: Справа на розглядi господарського суду Закарпатської областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 12.09.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ВАТ«Лебединський ГЗК» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Пеня за прострочення сплати отриманої продукцiї.  

Розмiр: 2 501 454,38 дол. США 

Найменування суду: Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при ТПП Росiйської Федерацiї. 

Поточний стан розгляду: справа на розглядi у МКАС РФ. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 03.04.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Збитки вiд недостачi вугiлля.  

Розмiр: 6 270,26 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: Рiшенням господарського суду Донецької областi вiд 26.11.2013 р. 

вiдмовлено у позовних вимогах ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА».  

Позивачем подана апеляцiйна скарга. Справа на розглядi Донецького апеляцiйного господарського 

суду. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.04.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»  

Вiдповiдач - ДП «Донецька залiзниця», ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Збитки вiд недостачi вугiлля.  

Розмiр: 8 163,02 грн. 

Найменування суду: Господарський суд Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа на розглядi господарського суду Донецької областi. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 24.12.2013р. 

Сторони:  

Позивач - ТОВ «Металургремонт» 

Вiдповiдач - ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» 

Позовнi вимоги: 

Змiст: Неустойка за користування майном пiсля припинення договору оперативної оренди.  

Розмiр: 60 000,00 грн. 
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Найменування суду: Господарський суд Донецької областi. 

Поточний стан розгляду: справа на розглядi господарського суду Донецької областi. 

У перiод з жовтня 2013 р. по 31.12.2013 р. було вiдкрито 1820 проваджень по справах за позовами 

фiзичних осiб до ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» про стягнення iндексацiї, компенсацiї по заробiтнiй 

платi. Станом на 31.12.2013 р. позивачами розмiр позовних вимог не визначено. Справи 

перебувають в провадженнi Орджонiкiдзевського, Жовтневого, Iллiчiвського, Приморського 

районних судiв м. Марiуполя. 

  

     За результатами звичайної дiяльностi Товариства за 2013 рiк, що включає виробництво i 

реалiзацiю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а також iншу операцiйну i фiнансову дiяльнiсть, 

отриманий чистий збиток у розмiрi 2 929 911 000,00 грн. 

     При цьому, незважаючи на складне фiнансове становище i негативний результат дiяльностi, 

повнiстю проведенi розрахунки з бюджетами i цiльовими фондами, вiдсутня заборгованiсть по 

виплатi заробiтної плати. 

     Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2013 роцi, у розмiрi  

2 929 911 000,00 гривень (два мiльярди дев’ятсот двадцять дев’ять мiльйонiв дев’ятсот одинадцять 

тисяч гривень 00 копiйок), заплановано покрити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства 

майбутнiх перiодiв. 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

 

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
8193493.2 9642865.6 64324.00 51184.80 8257817.20 9694050.40 

будівлі та 

споруди 
2250532.0 3306197.6 49161.80 42449.00 2299693.80 3348646.60 

машини та 

обладнання 
5428633.9 5690971.6 9967.60 5859.30 5438601.50 5696830.90 

транспортні 

засоби 
430271.8 567351.5 749.70 465.20 431021.50 567816.70 

інші 84055.5 78344.9 4444.90 2411.30 88500.40 80756.20 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

1731.1 535.7 4389.20 4269.90 6120.30 4805.60 

будівлі та 

споруди 
1406.8 295.10 4363.10 4248.00 5769.90 4543.10 

машини та 

обладнання 
155.00 115.5 24.60 20.90 179.60 136.40 

транспортні 

засоби 
1.00 0.70 1.30 0.90 2.30 1.60 

інші 168.30 124.40 0.20 0.10 168.50 124.50 

Усього 8195224.3 9643401.3 68713.20 55454.70 8263937.50 9698856.00 

Опис Основнi засоби облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням подальшої амортизацiї 

та знецiнення. Справедлива вартiсть визначається за результатами оцiнки, яку проводять незалежнi 

оцiнювачi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi переоцiнюваних 

активiв. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна 

вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням активiв. Вартiсть активiв, 

побудованих власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та 

вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Для цiлей нарахування амортизацiї основнi засоби облiковуються покомпонентно. Для 

многокомпонентних об’єктiв основних засобiв застосовується розбивка на окремi агрегати, 

вартiсть яких амортизується окремо. 

Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, яке очiкується, не принесе економiчних вигод. Прибуток та збитки 

вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв та балансової вартостi цих 

активiв i визнаються у звiтi про фiнансовi результати.  

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнейним методом. З метою розрахунка 

амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв дорiвнюється нулю. 

Строки корисного використання основних засобiв:  

Групи ОЗ за МСФЗ//Термiн корисної служби.  

Земельнi дiлянки - Не амортизуються  

Будiвлi - 60 рокiв;  

Споруди - 60 рокiв;  

Об’єкти благоустрою територiї - 15 рокiв;  

Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв;  

Передавальнi пристрої та механiзми – 10 рокiв;  
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Машини та устаткування основного виробництва - 35 рокiв;  

Машини та устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв;  

Транспортнi засоби – залiзничний - 10 рокiв;  

Транспортнi засоби – авто - 10 рокiв;  

Транспортнi засоби – водний - 10 рокiв;  

Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв;  

Устаткування i засоби зв’язку - 5 рокiв;  

Офiснi меблi та пристосування - 7 рокiв;  

Офiсна технiка - 5 рокiв;  

Iнформацiйнi системи i персональнi комп’ютери - 4 роки;  

Iншi основнi засоби - 10 рокiв.  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає 10 968 662,50 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 10 960 623,70 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 2 777 082,70 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 7 405 872,20 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 609 598,60 тис. грн.;  

- iншi – 168 070,20 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 8 038,80 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 6 275,50 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 524,70 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 3,50 тис. грн.;  

- iншi – 1 235,10 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 9 994 801,00 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 9 824 058,80 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 3 403 512,20 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 729 194,70 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 569 116,40 тис. грн.;  

- iншi – 122 235,50 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 170 742,20 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 152 587,50 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 9 541,40 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 623,80 тис. грн.;  

- iншi – 7 989,50 тис. грн.  

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2013 р. складає 8 263 937,50 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 8 257 817,20 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 2 299 693,80 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 438 601,50 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 431 021,50 тис. грн.;  

- iншi – 88 500,40 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 6 120,30 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 5 769,90 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 179,60 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 2,30 тис. грн.;  

- iншi – 168,50 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 р. складає 9 698 856,00 тис. грн., з них:  

а) виробничого призначення – 9 694 050,40 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 3 348 646,60 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 5 696 830,90 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 567 816,70 тис. грн.;  

- iншi – 80 756,20 тис. грн.;  

б) невиробничого призначення – 4 805,60 тис. грн.;  

- будiвлi та споруди – 4 543,10 тис. грн.;  

- машини та обладнання – 136,40 тис. грн.;  

- транспортнi засоби – 1,60 тис. грн.;  

- iншi – 124,50 тис. грн. 

Станом на 01.01.2013 р. знос основних засобiв пiдприємства склав 24,66% (2 704 725,00 тис. грн.):  

а) знос основних засобiв виробничого призначення складає 24,66% (2 702 806,50 тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 17,19% (477 388,90 тис. грн.);  

- машини та обладнання – 26,56% (1 967 270,70 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 29,29% (178 577,10 тис. грн.);  

- iншi – 47,34% (79 569,80 тис. грн.);  

б) знос основних засобiв невиробничого призначення складає 23,87% (1 918,50 тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 8,06% (505,60 тис. грн.);  
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- машини та обладнання – 65,77% (345,10 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 34,29% (1,20 тис. грн.);  

- iншi – 86,36% (1 066,60 тис. грн.).  

Станом на 31.12.2013 р. знос основних засобiв виробничого призначення складає 1,32% (130 008,40 

тис. грн.):  

- будiвлi та споруди – 1,61% (54 865,60 тис. грн.);  

- машини та обладнання – 0,56% (32 363,80 тис. грн.);  

- транспортнi засоби – 0,23% (1 299,70 тис. грн.);  

- iншi – 33,93% (41 479,30 тис. грн.)  

Основнi засоби працюють у важких умовах, що пов'язано зi специфiкою металургiйного 

виробництва: повний цикл технологiчного виробництва, гарячий цикл виробництва, безперервнiсть 

технологiчних процесiв.  

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмiнювати, використовувати та 

вiдчужувати майно iншим способом, передавати в оренду (найм), лiзинг, пiд заставу, в завдаток та 

iпотеку, в забезпечення виконання власних зобов’язань або зобов’язань iнших осiб, а також 

списувати його з балансу вiдповiдно до законодавства України та з урахуванням обмежень, 

встановлених Статутом Товариства (п. 8.6. Статуту ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА»).  

Виробничi потужностi основних металургiйних агрегатiв використовуються вiдповiдно до рiвня їх 

завантаження заказами на виробництво продукцiї. У 2013 роцi рiвень використання виробничих 

потужностей був наступним:  

- аглофабрика – 108,62 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 12 165 тис.т);  

- доменний цех – 91,04 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 5 560 тис.т);  

- мартенiвський цех – 58,12 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2 500 тис.т);  

- конвертерний цех – 99,5 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3 053 тис.т);  

- ЛПЦ-1700 (обтискне вiддiлення) – 29,40 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 6 338 

тис.т);  

- ЛПЦ-1700 (листопрокатне вiддiлення) – 58,68 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 3 802 

тис.т);  

- цех холодної прокатки – 47,90 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 1 373 тис.т);  

- ЛПЦ-3000 – 71,58 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 2 400 тис.т);  

- трубоелектрозварювальний цех – 30,90 % (встановлена рiчна виробнича потужнiсть – 200 тис.т).  

Змiни, якi вiдбулися в 2013 роцi, у структурi основних засобiв ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА»: надiйшло 

основних засобiв первiсною вартiстю 1 423 396,0 тис. грн., вибуло основних засобiв первiсною 

вартiстю 182 976,0 тис. грн., тимчасово не використовуються основнi засоби залишковою вартiстю 

1 120,0 тис. грн., повнiстю амортизованi, якi продовжують використовуватися первiсною вартiстю 

198 597,0 тис. грн., основнi засоби, призначенi для продажу, залишковою вартiстю 3 602,0 тис. грн.  
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

7358492 8780196 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
3092815 3092815 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

3092815 3092815 

Опис Чистi активи за попереднiй та звiтний перiоди розраховуються як рiзниця мiж сумою 

необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових 

зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартiсть чистих активiв бiльша за суму Статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв Емiтента 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства (п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України). 

Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених ДКЦПФР вiд 17 

листопада 2004 р. №485. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами 

(у тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями 

в корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 197.0 X X 

за фiнансовими iнвестицiями 

в корпоративнi права 

30.09.2013 197.0 X 30.09.2014 

Податкові зобов'язання X 23187.0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 388722.0 X X 

Інші зобов'язання X 7696945.0 X X 
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Усього зобов'язань X 8109051.0 X X 

Опис: -за iншими цiнними паперами:короткострокова кредиторська заборгованiсть за 

придбанi корпоративнi права ТОВ «МЕТIНВЕСТ- МАРIУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» в сумi 197,0 тис.грн.  

 

-Вiдстроченi податковi зобов'язання:сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

в майбутнiх перiодах. 

- Фiнансова допомога на зворотнiй основi: фiнансова допомога на зворотнiй основi 

мiж ПАТ «ММК IМ.IЛЛIЧА» та ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«IЛЛIЧ-СТАЛЬ» згiдно договорiв. 

- Iншi зобов'язання: iншi довгостроковi зобов'язання 1,0 тис.грн.; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

-товари, роботи, послуги 7 292 126,0 тис.грн.; 

- розрахунками з бюджетом 31 926,0 тис.грн.; 

- розрахунками зi страхування 36 844,0 тис.грн.; 

- розрахунками з оплати працi 61 696,0 тис.грн.; 

-поточна кредиторська за одержаними авансами 181 605,0 тис.грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 710,0 тис.грн.; 

-iншi поточнi зобов'язання 92 037,0 тис.грн. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Агломерат 13213,8 тис. т 11191082 17.2 3518,7 тис. т 3157185 13.5 

2. Чавун 5062,1 тис. т 13969177 21.5 807,9 тис. т 2337125 10.0 

3. 
Зливки 

мартенiвськi 
1452,9 тис. т 5167870 8.0 111,4 тис. т 425239 1.8 

4. Сляб литий 2816,4 тис.т 10204096 15.7 327,6 тис. т 1189305 5.1 

5. 

Прокат г/к 

тонкий 

(ст.1700+ЦХП) 

2294,7 тис. т 10123862 15.6 1481,7 тис. т 6049705 25.8 

6. Х/к прокат ЦХП 312,2 тис. т 1684386 2.6 288,8 тис. т 1329702 5.7 

7. 

Прокат 

оцинкований 

ЦХП 

281,7 тис. т 1769830 2.7 280,6 тис. т 1692395 7.2 

8. 

Прокат г/к 

товстий 

(ст.3000) 

1718 тис. т 7790975 12.0 1608,9 тис. т 6611383 28.2 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1. Матерiали 81.52 

2. Заробiтна плата 6.23 

3. Нарахування на заробiтну плату 2.36 

4. Амортизацiя 5.61 

5. Iншi витрати 4.28 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

08.01.2013 08.01.2013 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

14.02.2013 14.02.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

15.02.2013 18.02.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

26.02.2013 27.02.2013 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

10.04.2013 11.04.2013 

Інформація про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТР АУДИТ 

СЕРВIС» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
24161736 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. 

Громової, 69/609 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1627 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рік 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЦЕНТР АУДИТ 

СЕРВIС» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
24161736 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 87548, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. 

Громової, 69/609 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1627 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
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ЦЕНТР АУДИТ СЕРВIС 

87548, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Громової, 69; тел. 51 - 11 - 83, 56 - 00 - 97 

Свiдоцтво № 1627 видане рiшенням АПУ № 98 вiд 26.01.2001р.  

Внесено до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд № 375 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ  

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА” 

станом на 31 грудня 2013 року  

 

адресат: власники цiнних паперiв,  

керiвництво емiтента. 

 

Марiуполь 

2014р. 

 

1. АДРЕСАТ.  

Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, 

фiнансовий звiт якого перевiря¬ється i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних 

папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.  

 

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ. 

2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: 

2.1.1. Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ 

КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (далi - Товариство) 

2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00191129 

2.1.3. Мiсцезнаходження: Україна, 87504, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, буд. 1.  

2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 30.12.1996 року 

 

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА», складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 

комплект якої включає: 

• Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 р, 

• Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк,  

• Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2013 рiк,  

• Звiт про власний капiтал за 2013 рiк, 

• Примiтки i iнша пояснювальна iнформацiя до цiєї фiнансової звiтностi, 

Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську 

дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї 

бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 

31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальнi 

параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор 

дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

29.09.2011 року № 1360.  

Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання 

достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на 

доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази 

необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. 

У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки 

суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на 

обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним 

протягом перiоду перевiрки. 
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Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього 

контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi 

внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних 

облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання 

фiнансової звiтностi.  

Облiкова полiтика в ПАТ «ММК iменi IЛЛIЧА» побудована вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi 

облiку згiдно з МСБО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи 

визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. 

Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, 

правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, 

автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та 

об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi 

Товариства. 

Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та 

виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися.  

Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в 

доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, тестує облiкову полiтику на 

її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi прийняття нових, або змiни дiючих 

стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику належним чином.  

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена 

фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Емiтента пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та 

облiкової полiтики. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Емiтента за станом 

на кiнець останнього дня звiтного року. 

 

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього 

контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової 

полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових 

звiтах протягом звiтного перiоду. 

 

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА. 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного 

аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення 

податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi 

викривлення. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової 

звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi 

використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та 

загального подання фiнансової звiтностi. 

Аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для висловлення нашої думки. 

 

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА  

Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 
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«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi 

незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський 

висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора». 

 

5.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ 

Аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням рiчної iнвентаризацiї запасiв та основних засобiв, оскiльки був 

призначений пiсля дати її проведення. На пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй 

висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи 

наявнi, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути несуттєвим. 

 

5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний) 

Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, 

прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 

2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть 

згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами 

безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.  

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2013р., подає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ 

МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв, за рiк, що 

закiнчився на зазаначену дату вiдповiдно до МСФЗ.  

В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування значних загроз безперервностi дiяльностi Товариства.  

 

6. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ. 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. 

 

6.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.  

Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми 

його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.  

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. 

№ 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного 

кодексу України. 

При проведеннi аналiзу фiнансового стану була розрахована вартiсть чистих активiв Товариства. На кiнець звiтного 

перiоду вона складає 7358492,0 тис. грн. Зареєстрований статутний капiтал складає 3092815,0 тис.грн. На кiнець 

звiтного перiоду вилучений капiтал складає 319,0 тис. грн. Скоригований статутний капiтал складає 3092496,00 тис. 

грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 

Цивiльного кодексу України. 

 

6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА 

АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА 

ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ. 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 

В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть 

була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї 

разом з фiнансовою звiтнiстю. 

 

6.3.ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ  

Товариство у 2013 роцi укладено правочини, якi вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» 

визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

Сума правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 1779544тис. грн.). Аудитором були виконанi 

процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. 

У новiй редакцiї Статуту Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2013р., 

вiдображенi вимоги положень Закону про порядок здiйснення значних правочинiв та правочинiв, вiдносно здiйснення 

яких iснує зацiкавленiсть. 

Згiдно Статуту Товариства:  
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- надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого правочину, якщо його сума дорiвнює або 

перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi за рiк, але не бiльше 25 вiдсоткiв 

належить до компетенцiї Наглядової ради Товариства (п.п. 16.10.1.49). 

- прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi належить до 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства (п.п. 15.13.35, 15.35.36). 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ММК iменi IЛЛIЧА» (протокол № 18 вiд 12.04.2013р.) було прийняте рiшення 

про попереднє схвалення укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної 

господарської дiяльностi протягом 1 року та ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за якими перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Визначено перелiк юридичних осiб, 

граничну вартiсть на кожен правочин та його предмет.  

Питання про вчинення правочинiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв та не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 

Пiдприємства були розглянутi та погодженi на засiданнях Наглядової ради ПАТ «ММК iм. IЛЛIЧА» 

Таким чином, на пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитор може зробити висновок, що 

Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 

 

6.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ ВНУТРIШНЬОГО 

АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА 

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати 

судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про 

акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 14 

Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства вiд 12.04.2013 року та зареєстрованого 

17.04.2013 року. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, 

встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства, 

- Наглядова рада Товариства, 

- Генеральний директор Товариства – виконавчий орган Товариства (одноосiбний) . 

Статутом Товариства визначена також, як орган Товариства, Ревiзiйна комiсiя, у разi обрання загальними зборами 

акцiонерiв. У 2013р Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 12.04.2013р., Ревiзiйна комiсiя не обиралась. 

Повноваження органiв управлiння визначенi Статутом Товариства. Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Генерального директора не приймались.  

Обрання корпоративного секретаря не передбачено Статутом Товариства. Виконавчий орган (Генеральний директор) 

призначає вiддiл, який вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного Товариства з акцiонерами. 

В Статутi Товариства не передбачено запровадження посади внутрiшнього аудитора.  

Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ «Центр Аудит Сервiс» вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту 

товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства» за рiшенням наглядової ради (протокол засiдання 

Наглядової ради № 42 вiд 21.02.2014 року).  

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за 2012 рiк проводились 12 квiтня 2013 року, тобто в термiн, визначений Законом 

України «Про акцiонернi товариства» — до 30 квiтня. Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк на момент проведення аудиторської перевiрки визначено- 04 квiтня 

2014 року.  

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне: 

- система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерський контроль; 

- адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб 

жоден працiвник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження; 

- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, 

первинний (поточний) i подальший контроль. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що 

система корпоративного управляння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 

Система внутрiшнього контролю Товариства, за винятком згаданих обставин, створена та дiє. 

 

6.5. IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 

«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», 
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аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта 

господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури. 

Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та 

корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними 

бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить 

суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 

 

6.6. IНША ДОДАТКОВА IНФОРМАЦIЯ 

Згiдно з вимогами «Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 

ринку», затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 2006 року №1528, ми наводимо наступну додаткову 

iнформацiю. 

Активи. Станом на 31.12.2013р. активи Товариства складають 17426036 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя за 

видами активiв, в усiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Зобов’язання. Станом на 31.12.2013р. довгостроковi та поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають 

10067544 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя про зобов'язання, в усiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Власний капiтал. Станом на 31.12.2013р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 7358492 тис. грн. На 

нашу думку, iнформацiя про власний капiтал, в усiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Прибуток (збиток). Чистий збиток Товариства, згiдно Звiту про фiнансовi результати, за звiтний перiод складає 

2929911 тис. грн. На нашу думку, iнформацiя про чистий збиток Товариства, в усiх суттєвих аспектах, розкрита 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2013р. складає 3092815,0 тис грн, сплачений повнiстю у встановленi 

законодавством термiни.  

Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi показники визначенi комiсiєю: 

Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. 

Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону 

України «Про iпотечнi облiгацiї»; стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами (вид та 

розмiр зобов’язань за цiнними паперами, своєчаснiсть та повнота виконання зобов’язань за цiнними паперами 

вiдповiдно до проспекту емiсiї): Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери. 

Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в 

управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв: Товариство не є компанiєю з управлiння активами. 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський 

стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст. 41 Закону 

України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: 

Змiна складу посадових осiб емiтента. 

1. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ММК iменi IЛЛIЧА» (протокол № 17 вiд 14.02.2013р.) було 

прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента: 

-припинено повноваження Голови та членiв Наглядової ради: 

Голова Наглядової ради – Чентуков Ю.I. 

Члени Наглядової ради: Лагунова Т.Г., Гончар В.Г., Гронь М.В., Погожев О.В., Шурма Р.I., Бiлик О.М. 

- призначено: 

члена Наглядової ради: Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю МЕТIНВЕСТ Б.В. Рiшенням позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ММК iменi IЛЛIЧА» також встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради 

Товариства у кiлькостi 1 (однiєї) особи.  

2. Рiшенням Наглядової ради вiд 15.02.2013р. було прийняте рiшення про припинення з 15.02.2013р повноважень 

членiв Дирекцiї Товариства у зв’язку з тим, що 14.02.2013р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства були 

затвердженi змiни до Статуту, якi у тому числi передбачають обрання у Товариствi одноосiбного виконавчого органу 

– Генерального директора. Припинено повноваження членiв Дирекцiї Товариства: Клiманчука В.В., Демидова Г.М., 

Богачова М.Ю. 

Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Згiдно реєстру депозитарiю ПрАТ „ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ” станом на 08.04.2013р. 

вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: Приватна компанiя з 

обмеженою вiдповiдальнiстю МЕТIНВЕСТ Б.В., що володiв 9236099600 штук простих iменних акцiй Товариства 

(74,65771%), збiльшив свiй пакет акцiй за рахунок придбання, в результатi чого, пакет простих iменних акцiй складає 

9242810655 штук (74,71195%). 

Iнформацiї про iншi подiї, визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» 

згiдно з наданими аудитору документами не вiдбувалось. 
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7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: 

Повне найменування: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Центр Аудит Сервiс”. Код за ЄДРПОУ: 24161736. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво 

про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги ТОВ «Центр 

Аудит Сервiс» №1627 вiд 26.01.2001р. видано Аудиторською палатою України. Подовжено рiшенням Аудиторської 

Палати вiд 30.11.2010р. № 222/3 до 30.11.2015р. Внесено до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям 

для проведення обов'язкового аудиту рiшенням АПУ №281/3 вiд 31.10.2013р. 

Мiсцезнаходження: 87548, м. Марiуполь, вул. Громової, 69/609. 

Телефон (факс): тел. (0629) 51-11-83; факс (0629) 56-00-97. 

Юрисдикцiя: Україна. 

 

8.ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 303/0302-1 вiд 03.02.2014 р. 

 

9. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:  

Дата початку перевiрки 10.02.2014 р., дата закiнчення перевiрки 28.03.2014 р. 

 

Аудитор Фурсов О.I 

сертифiкат серiї А №002379, рiшення Аудиторської палати України №32 вiд 29.06.1995р. Продовжено до 24.12.2014р. 

Рiшенням АПУ вiд 24.12.2009р. № 209/3.  

 

Директор ТОВ «Центр Аудит Сервiс» Пiчул В.Л. 

Сертифiкат аудитора серiї А №000939, рiшення Аудиторської палати України №43 вiд 28.03.1996р. Продовжено до 

28.03.2015р. рiшенням АПУ вiд 25.02.2010р. №211/4. 

 

Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора : «28» березня 2014р. 
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Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 2 1 

2 2012 1 0 

3 2011 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  1 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
49 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 

Емiтента не створено жодних 

комiтетiв. 

Інші (запишіть)  
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 



 
 

102 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  
 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть):  
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  
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Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Статут, Колективний договiр. 
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Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) 
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Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Порiвняння аудиторських 

висновкiв i пiдсумкiв з рiзних 

точок зору. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) 
 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 
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Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть):  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

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

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння (принципiв, правил).  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння (принципiв, правил). 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО МСФЗ 

ЗА 2013 РІК 
 

 

1  ПАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» і його 

діяльність 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА (далі - Компанія або ПАТ 

«ММК ІМ. ІЛЛІЧА») зареєстрован у формі публічного акціонерного товариства в Україні. 

Основний напрямок дiяльностi комбiнату є виробництво чавуну, сталі та феросплавів, лиття 

чавуну, лиття сталі. 

Станом на 31 грудня 2013 року середня кількість працівників ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» склала 

31 917 осіб (на 31 грудня 2012 року – 35 625 працівників). 

Юридична адреса Компанії і основне місце ведення її господарської діяльності: вул. Левченка, 

буд.1, м. Маріуполь, Донецька обл., 87504, Україна. 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00191129. 

 

 

2  Умови, в яких працює ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» 

 

Фінансові результати ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» значною мірою залежать від наступних факторів: 

(і) світових факторів, які впливають на ціни на сталь, залізну руду і вугілля; (іі) фіскальної та 

економічної політики, що реалізовується урядом України; (ііі) політики Метінвесту щодо 

принципів включення ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» у вертикально інтегрований процес виробництва 

сталі. 

Металургійна галузь історично схильна до циклічності та впливу загальної економічної ситуації. 

Компанія піддалася негативному впливу спаду світової економіки, починаючи з останнього 

кварталу 2008 року, який характеризувався різким падінням попиту і цін на металургійну 

продукцію. 

Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного 

спаду, що спостерігаються в інших країнах світу. Останні роки ознаменувалися відносною 

політичною стабільністю та реалізацією урядом України економічних і податкових реформ, 

націлених на розвиток законодавчої, податкової та нормативної баз. Стабільність економіки в 

майбутньому в значній мірі залежить від успіху цих реформ і від ефективності прийнятих 

економічних, фінансових та монетарних заходів, а також від здатності уряду забезпечити нові та 

існуючі боргові зобов'язання. 

 

 

3  Основні положення облікової політики  

  

Основні принципи складання звітності. Ця фінансова звітність (далі - фінансова звітність) 

підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При підготовці 

цієї фінансової звітності використовувалися положення облікової політики, що були використані 

при підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ. 

Фінансова звітність підготовлена за принципом історичної вартості, за винятком основних засобів, 

які оцінюються за переоціненою вартістю. Основні положення облікової політики, застосовані при 

підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Ці положення облікової політики послідовно 

застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не вказане інше. 

Ця фінансова звітність надана в тисячах гривен. Якщо не вказане інше, усі суми приведені з 

округленням до тисяч. 
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Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики. Підготовка 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво Групи застосовувало власні 

судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в 

звіті величину активів і зобов'язань, доходів і витрат. Оцінки та пов'язані з ними допущення 

засновані на минулому досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах є обґрунтованими, 

результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і 

зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на всій 

наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати можуть 

відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі, області, які 

характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике 

значення для фінансової звітності за МСФЗ, описані в Розділі 4. 

 

Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності оцінюються з 

використанням валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює 

(функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені в національній 

валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності 

Компанії для ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА». Операції в іноземній валюті враховуються за обмінним 

курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що 

виникають в результаті розрахунку за операціями в іноземній валюті, включаються до звіту про 

фінансові результати на підставі обмінного курсу, діючого на дату здійснення операції.  

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у гривни по офіційному 

курсу обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. 

Прибуток і збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і 

зобов'язань, показуються у складі курсових різниць в звіті про фінансові результати.  

Станом на 31 грудня 2013 року курс обміну долара до гривні становив 7,99 гривні за 1 долар США 

(на 31 грудня 2012 року: 7,99 гривні за 1 долар США). 

В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. 

 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи визнаються лише за наявності наступних умов: (і) 

створені активи можуть бути ідентифіковані (такі як програмне забезпечення та нові процеси); (іі) 

існує ймовірність, що створені активи генеруватимуть майбутні економічні вигоди; (ііі) 

собівартість цього активу може бути надійно оцінена. 

Аналітичний облік нематеріальних активів здійснюється за класифікаційними групами та окремо 

по кожному об'єкту. Придбані нематеріальні активи обліковуються за собівартістю та 

амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання. 

(Розділ 8) 

 

Основні засоби. Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням 

подальшої амортизації та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, 

яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої 

вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за 

первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням 

активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі 

витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Для цілей нарахування амортизації основні засоби обліковуються покомпонентно. Для 

многокомпонентних об’єктів основних засобів застосовується розбивка на окремі агрегати, 

вартість яких амортизується окремо. 

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли 

подальше використання активу, яке очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток та 

збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансової 

вартості цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати.  
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Амортизація основних засобів розраховується прямолінейним методом. З метою розрахунка 

амортизації ліквідаційна вартість основних засобів дорівнюється нулю. 

 

Строки корисного використання основних засобів:  

 Групи ОЗ за МСФЗ//Термін корисної служби.  

 Земельні ділянки - Не амортизуються  

 Будівлі - 60 років;  

 Споруди - 60 років;  

 Об’єкти благоустрою території - 15 років;  

 Інженерні комунікації - 15 років;  

 Передавальні пристрої та механізми – 10 років;  

 Машини та устаткування основного виробництва - 35 років;  

 Машини та устаткування допоміжних цехів - 35 років;  

 Транспортні засоби – залізничний - 10 років;  

 Транспортні засоби – авто - 10 років;  

 Транспортні засоби – водний - 10 років;  

 Автомобілі загального призначення - 5 років;  

 Устаткування і засоби зв’язку - 5 років;  

 Офісні меблі та пристосування - 7 років;  

 Офісна техніка - 5 років;  

 Інформаційні системи і персональні комп’ютери - 4 роки;  

 Інші основні засоби - 10 років.  

Витрати на капітальні ремонти капіталізуються і амортизуються протягом планового 

міжремонтного періоду. (Розділ 7) 
 

До складу довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі, 

належать інвестиції в асоційовані підприємства та вкладення у дочірні підприємства. 

Інвестиції в асоційовані компанії. Підприємство, на яке інвестор може справляти значний вплив, 

називають асоційованим. Інвестор справляє суттєвий вплив на підприємство, акції якого придбані, 

проте не має можливості контролювати його діяльність. На існування або наявність значного 

впливу вказують володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії 

обліковуються за методом участі в капіталі та визнаються спочатку за собівартістю. Балансова 

вартість інвестиції, яка спочатку оцінюється за собівартістю, збільшується (зменшується) 

відповідно до частки інвестора в прибутках (збитках) асоційованої компанії після дати придбання 

і визнається у звіті про фінансові результати. 

Інвестиції в дочірні підприємства. Компанія володіє більш, ніж 50 % акцій іншої компанії, тому 

інвестор володіє контрольним пакетом акцій і має можливість контролювати діяльність об’єкта 

інвестування, тобто приймати рішення з питань його фінансово-господарської діяльності. 

Підприємство–інвестор розглядають як материнське, а підприємство,що є об’єктом інвестування, 

як дочірнє. Інвестиції визнаються за собівартістю. (Розділ 9) 

 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це 

нефінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Компанії є поточні юридичні або 

передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів 

для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою 

точності. 

 

Незавершене будівництво. Незавершене будівництво є авансами за основні засоби і вартість 

основних засобів, будівництво яких ще не завершене. Амортизація цих активів не нараховується 

до моменту їх введення в експлуатацію. Облік капітальних інвестицій ведеться у відповідності із 

діючим законодавством. 

 

Запаси. Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: первісною 

вартістю (собівартістю) або чистою вартістю реалізації. Собівартість придбаних запасів 
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складається з ціни на придбання, а також інших  витрат,що виникли під час доставки запасів до їх 

теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Вартість запасів при вибутті 

 визначається по середньозваженому методу та зокрема по ідентифікованій вартості. По кожній  

 

групі запасів протягом звітного року застосовується один спосіб оцінки. Собівартість готової 

продукції, напівфабрикатів та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені 

на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат по позиковим засобам. 

Чиста вартість реалізації є розрахунковою ціною реалізації в ході нормального ведення бізнесу за 

вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом і відповідних витрат на 

збут. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або 

вони зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первісну очікувану економічну вигоду. 

Собівартість запасів може виявитися невідшкодовуваною, якщо ціни на ці запаси зменшилися у 

зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старінням, або внаслідок зміни ринкових цін. 

Відповідне зменшення вартості запасів відображається як нарахування резерву знецінення, яке 

проводиться по кожному номенклатурному номеру регулярно в кожному звітному періоді для всіх 

запасів, за методом оборотності, який заснований на терміні зберігання запасів на складі, за 

винятком запасів, що входять в групу «Запасні частини», для якої застосовується метод 

заснований на оцінці фізичного стану, яка здійснюється раз на рік у рамках проведення річної 

інвентаризації. Запаси списуються у виробництво і на інші господарські потреби за їх первісною 

вартістю без урахування створеного резерву під знецінення. 

Запаси, передані комбінатом третій стороні на переробку за договорами, враховуються на 

відповідному балансовому рахунку обліку запасів «Матеріали передані в переробку». Запаси, 

отримані комбінатом на умовах відповідального зберігання, не визнаються запасами і 

обліковуються на позабалансовому рахунку «Активи на відповідальному зберіганні». (Розділ 11) 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, 

грошові кошти на поточних та інших рахунках в банках, які можливо використовувати для 

поточних операцій, грошові кошти в дорозі. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються у 

балансі за номінальною вартістю. Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Українi, затвердженого Постановою 

Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637 (зі змінами та доповненнями). 

(Розділ 13) 

 

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і 

відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується 

відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату. 

Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли 

вони визнаються у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони 

відносяться до операцій, що враховані у поточному або інших періодах у звіті про сукупний дохід 

або безпосередньо у складі капіталу. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно 

перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання (активи) оцінюються Компанією з використанням ставок 

податку, які будуть застосовуватися в періоді, коли зобов’язання (актив) буде погашено 

(реалізовано). 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання згортаються усередині Компанією. (Розділ 20) 

 

Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при 

поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без оплати, та імпорті 

товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ); 0% застосовується при 
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експорті товарів та відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів і послуг враховується 

в момент отримання товарів чи послуг клієнтом або в момент надходження платежу від клієнта, в 

залежності від того, що відбулося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на 

кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка 

видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів чи  

 

послуг, в залежності від того що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ 

виникає в момент сплати податку. 

ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і показується як актив або 

зобов'язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. 

 

Визнання витрат. Витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі 

принципів нарахування та відповідності. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому 

визнані доходи, для отримання яких вони здійснені, або коли стає очевидним, що дані витрати не 

призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати грошових 

коштів.  

 

Визнання доходів. Комбінат визнає доходи одночасно зі збільшенням активу або зменшенням 

зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу за умови, що величина доходу може бути 

достовірно оцінена. 

Дохід від реалізації продукції визнається в момент передачі покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з 

володінням продукцією. Для всіх операцій момент переходу права власності визначається 

базовими умовами поставки в відповідності з умовами договору на реалізацію продукції (послуг). 

Готова продукція, відвантажена з комбінату і по якій відповідно до умов поставки за договором не 

здійснено перехід права власності на кінець звітного періоду, враховується як готова продукція в 

дорозі за виробничою собівартістю. 

 

Визнання фінансових інструментів. Компанія визнає фінансові активи і зобов'язання у своїй 

звітності тільки тоді, коли вона є учасником договору відносно купівлі (виникнення) таких 

інструментів. Дебіторська і кредиторська заборгованість визнається за методом нарахувань, тобто 

результати угод і інших подій признаються за їх настанням і враховуються у звітному періоді, в 

якому сталися. 

 

Дебіторська заборгованість по основній діяльності. Дебіторська заборгованість - це договірні 

вимоги, пред’явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або 

послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна 

(одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова 

(дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська 

заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в 

ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгова (інша) 

дебіторська заборгованість. 

Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за номінальною вартістю переданих 

активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та 

відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської 

заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної 

заборгованості. 

Компанія визнає дебіторську заборгованість в фінансовій звітності тільки при наявності юридично 

дійсного договору щодо покупки (виникнення) такої заборгованості. Дебіторська заборгованість 

визнається за методом нарахувань, тобто результати угод визнаються при їх настанні, 

враховуються і відображаються у фінансовій звітності в тому звітному періоді, в якому вони 

відбулися. Торгова дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) визнається в момент 

переходу права власності на володіння продукції (товарами) покупцеві. Щодо всіх операцій 

момент переходу права власності визначається базовими умовами поставки у відповідності з 
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умовами договору на реалізацію продукції (послуг). Готова продукція, відвантажена з комбінату і 

по якій відповідно до умов поставки за договором не перейшло право власності на кінець звітного 

періоду, враховується за виробничою собівартістю як готова продукція в дорозі. 

На суму простроченої дебіторської заборгованості створюється резерв сумнівних боргів. З метою 

встановлення єдиного підходу до розрахунку резервів Компанією була затверджена Методика  

розрахунку резервів згідно з якою щоквартально проводиться аналіз дебіторської заборгованості 

на предмет її сумнівності. При розрахунку резерву використовується індивідуальний підхід для  

 

аналізу дебіторської заборгованості за кожним контрагентом. Резерв створюється на сумнівну 

дебіторську заборгованість понад року по всім контрагентам. (Розділ 12) 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість після первісного визнання обліковується за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

(Розділ 10) 

 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. 

Поточна кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 

заборгованість визнається і оцінюється у відповідності з політикою обліку фінансових 

інструментів,та обліковуються за номінальною вартістю. 

Прострочена кредиторська заборгованість включається до доходів звітного періоду. 

(Розділ 15) 

 

Позикові кошти. Інші довгостокові фінансові зобов’язання враховують позикові кошти (крім 

кредитів банків), на які нараховуються відсотки. Позикові кошти спочатку обліковуються за 

справедливою вартістю за вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а надалі 

обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку. 

Будь-яка різниця між сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операції) та 

вартістю погашення визнається у звіті про фінансові результати протягом строку, на який були 

залучені позикові кошти, з використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

Позикові кошти відображаються в складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли у Компанії є 

безумовне право відкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 місяців після звітної 

дати. 

 

Нефінансові інструменти. Дебіторська заборгованість, яка не є фінансовим активом, 

класифікується за такими видами: 

-аванси видані; 

-витрати майбутніх періодів; 

-дебіторська заборгованість по розрахункам з працівниками (підзвітними особами, аванси по 

заробітної платі). 

В іншу дебіторську заборгованість включають короткострокову заборгованість, яка не пов'язана з 

продажем продукції, робіт та послуг, а саме: аванси видані, розрахунки по претензіях, розрахунки 

по відшкодуванню заподіяних збитків, заборгованість по поворотній фінансовій допомозі, ссудам, 

розрахунки з робітниками і службовцями по іншим операціям. 

Витрати майбутніх періодів обліковуються за первісною вартістю. Списання витрат майбутніх 

періодів на витрати періоду відображається рівномірно протягом періоду, в якому планується 

отримання пов’язанних з ними економічних вигід. 

Списані витрати майбутніх періодів групуються по відповідним статтям звіту про фінансові 

результати. 

Кредиторська заборгованість, яка не є фінансовим зобов’язанням, класифікується за такими 

видами: 

-аванси отримані; 

-доходи майбутніх періодів; 

-розрахунки по податкам, зборам, обов’язковим платежам; 
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-розрахунки з працівниками по заробітній платі. 

Підходи до обліку нефінансових активів та зобов’язаннь аналогічні підходам до обліку фінансових 

активів та зобов’язань. 

 

В галузі управління капіталом керівництво підприємства ставить перед собою мету можливості 

ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигод іншим зацікавленим 

сторонам, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його 

залучення. 

(Розділ 16) 

 

4  Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики 

 

Компанія використовує оцінки та робить припущення, які впливають на суми та балансову 

вартість активів і зобов’язань, показані у звітності, протягом наступного фінансового року. Оцінки 

та судження піддаються постійному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших 

факторах, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається 

обґрунтованим. Крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при 

застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на показники, 

видображені у фінансових звітах, та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого 

коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, 

включають: 

 

Справедлива вартість основних засобів. Основні засоби Компанії підлягають регулярним 

переоцінкам, що проводяться незалежними оцінювачами.  

 

Пенсійні зобов'язання та інші винагороди працівникам. Згідно з законодавчими вимогами та з 

метою дотримання МСФЗ 19 «Виплати працівникам», керівництво оцінює пенсійні зобов'язання 

та інші винагороди працівникам за пільговимм пенсіями та виходу на пенсію. Наше підприємство 

використовує метод прогнозованої умовної одиниці на підставі актуарних припущень, що 

представляють собою всю наявну у керівництва інформацію про змінні величини, що визначають 

остаточну вартість пенсій до виплати і інших винагород працівникам. Пенсійний план входить в 

компетенцію державних органів. На зобов'язання по пенсійному забезпеченню можуть чинити 

значний вплив судження про те, чи вийде працівник достроково на пенсію і коли це станеться, чи 

буде підприємство зобов'язане фінансувати пенсії колишніх співробітників залежно від того, чи 

продовжує колишній співробітник працювати у небезпечних умовах, а також про ймовірність 

того, що співробітники будуть переведені з пенсійної програми, що фінансується державою, на 

пенсійну програму, що фінансується Компанією. Поточна вартість зобов'язань за планом зі 

встановленими виплатами залежить від ряду факторів, які визначаються на підставі актуарних 

розрахунків з використанням низки припущень. Основні припущення, що використовуються при 

визначенні чистих витрат (доходів) по пенсійному забезпеченню, включають ставку 

дисконтування. Будь-які зміни в цих припущеннях вплинуть на поточну вартість зобов'язань. 

Компанія визначає відповідну ставку дисконту в кінці кожного року. Ця відсоткова ставка 

повинна використовуватися для визначення поточної вартості очікуваних майбутніх грошових 

потоків, необхідних для погашення пенсійних зобов'язань. При визначенні відповідної ставки 

дисконту Компанія враховує відсоткові ставки за високоліквідними корпоративними облігаціями, 

деномінованими в тій же валюті, в якій будуть проведені виплати, і терміни до погашення яких 

приблизно відповідають терміну відповідних пенсійних зобов'язань. Інші ключові припущення 

для пенсійних зобов'язань частково ґрунтуються на поточних ринкових умовах. 

(Розділ 14). 

 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує 

змінюватися. Суперечливі положення трактуються по-різному. Керівництво вважає, що його 
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тлумачення є доречним і обґрунтованим, але ніхто не може гарантувати, що податкові органи його 

не оскаржать. 

 

Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Компанія проводить операції з 

пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або 

неринковими цінами, використовуються професійні судження, якщо для таких операцій немає 

активного ринку. Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Облікова політика Компанії передбачає відображення прибутку і збитків від операцій з 

пов'язаними сторонами, крім об'єднання компаній або інвестицій в інструменти капіталу, у звіті 

про фінансові результати. Основою для таких суджень є ціни для подібних операцій між 

непов'язаними сторонами та аналіз ефективної відсоткової ставки. 

(Розділ 6) 

 

5  Прийняття нових або переглянутих стандартів та інтерпретацій 

 

РМСБО опублікував ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових періодів, 

які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати, або для більш пізніх періодів, більшість з 

яких не зроблять істотного впливу на фінансову звітність Компанії. Керівництво Компанії аналізує 

потенційний вплив наступних нових положень бухгалтерського обліку: 

 Змінений МСБЗ 19 «Виплати працівникам» (опублікований в червні 2011 року; 

застосовується до періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) істотно 

змінює принципи визнання та оцінки витрат за пенсійним планом зі встановленими 

виплатами і вихідної допомоги, а також вимоги до розкриття інформації про всі виплати 

працівникам. Цей стандарт вимагає визнавати всі зміни в чистій сумі зобов'язання (активу) 

за пенсійним планом зі встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним 

чином: (i) вартість послуг і розмір чистого відсотка у складі прибутку або збитку; та (ii) 

переоцінені статті у складі інших сукупних доходів. 

 МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (опублікований в травні 2011 року і 

застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). 

Мета МСФЗ 13 - усунути існуючу непослідовність та складність формулювань положень 

завдяки чіткому визначенню справедливої вартості і використанню єдиного джерела 

інформації для оцінки справедливої вартості і вимог до розкриття інформації, які 

застосовуються відносно всіх МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку 

справедливої вартості для аналізу знецінення. 

  

6  Розрахунки і операції з пов'язаними сторонами 

 

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має 

можливість контролювати іншу сторону, або здійснювати суттєвий влив на прийняття нею 

фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти 

собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх 

юридичній формі. 

Нижче наведена інформація про операції та залишки з пов’язаними особами станом на 31 грудня 

2013 року та 31 грудня 2012 року: 

 

 

Найменування 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

Операції з пов'язаними 

сторонами  

Операції з пов'язаними 

сторонами 

Дебіторська заборгованість, у 

т. ч.:  

2 627 715 3 783 399 

Довгострокова - 843 269 

Поточна 2 627 715 2 940 130 
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Поточна кредиторська забор-

гованість, у т.ч.:  

6 749 003 5 489 572 

Дивіденди до виплати 710 710 

 

Доходи і закупівлі  

 

ДОХІД без ПДВ 23 076 026 22 211 377 

ЗАКУПІВЛІ без ПДВ 17 613 511 17 200 761 

 

7  Основні засоби. 

 

Зміна балансової вартості основних засобів на 31.12.2013 року у порівняні з залишками на 

31.12.2012 року пов’язана з проведенням переоцінки основних засобів із зілученням незалежного 

оцінювача ТОВ «Эрнст энд Янг».  

Переоцінка основних засобів була проведена за виключенням комп’ютерного обладнання, 

інвентаря, державного майна, об’єктів громадської оборони, соціальних та непрофільних активів 

та інших об’єктів. 

При оцінки вартості Підприємства та його активів використовувалися три загальних підхіда: 

дохідний, затратний та ринковий (порівняльний). Затратний підхід використовувався щодо 

спеціалізованих активів (розрахунок залишкової вартості заміни), порівняльний підхід – щодо 

неспеціалізованих основних засобів, по яких доступна ринкова інформація по операціям з купівлі / 

продажу таких самих або аналогічних активів. Дохідний підхід використовувався щодо оцінки 

спеціалізованих основних засобів. 

Загальний результат переоцінки: 

- дооцінка основних засобів на суму 2 034 359 тис. грн.; 

- уцінка основних засобів на суму 359 699 тис. грн. 
 

Результати переоцінки на 31.12.2013р.: 

 

Найменування 

основних засобів 

Балансова вартість 

на 31.12.2013р. 

 до переоцінки 

Справедлива вартість 

на 31.12.2013р. 

Вплив переоцінки 

на 31.12.2013р. 

Разом 7 808 874 9 483 534 1 674 660 

Будівлі та споруди 2 597 328 3 227 335 630 007 

Машини та 

обладнання 
4 770 915 5 664 603 893 689 

Транспортні засоби 399 483 560 361 160 878 

Інші 41 148 31 235 -9 914 

                

У вересні 2013р. Компанія придбала довгострокові фінансові інвестиції за рахунок взносів 

власних необоротних активів в статутний фонд ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ». Передача основних 

засобів відбулася по справедливій вартості, оцінку основних засобів проводило ТОВ "БДО 

Валюейшн". В результаті переоцінки основних засобів вібдулася: 

- дооцінка основних засобів на суму 32 425 тис.грн; 

- уцінка основних засобів на суму 15 285 тис. грн. 

 

Інформація про рух основних засобів за 2013 рік 
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8  Нематеріальні активи. 

 

Нематеріальні активи ПАТ "ММК ІМ.ІЛЛІЧА" представлені за такими групами: 

-права користування природними ресурсами; 

-права користування майном; 

-права на об’єкти промислової власності; 

-авторське право та суміжні з ним права. 

Амортизація нараховується щомісячно. Термін корисної дії визначається умовами контракту по 

придбанню (використанню) нематеріального активу, або спеціалістом за призначенням. 

 

Інформація про рух нематеріальних активів за 2013 рік 

 
 

Групи 
нематеріальних 

активів 

Залишок 
на початок року 

 
 
Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік  
Нарахова-
но амор-
тизації за 

рік 
 

Залишок 
на кінець  року 

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість 

накопичена 
амортизація 

первісна 
(переоці
-нена) 
вартість 

накопичена 
амортизація 

первісна 
(переоці-
нена) 
вартість 

Накопи-
чена 
аморти-
зація 

Права користу-
вання природни-
ми ресурсами 592 305 

 
 
- 

 
 
- - 42 592 347 

Права користу-
вання майном 3 749 888 - 102 102 181 3 647 967 

Права на об’єкти 
промислової 
власності 65 65 

 
- 

 
- 

- - 65 65 

Авторське право 
та суміжні з ним 
права 20 152 8 320 

 
 

1 257 

 
 

84 84 4 198 21 325 12 434 

 
Разом 24 558 9 578 

 
1 257 

 
186 186 4 421 25 629 13 813 

 

 

9  Інвестиції 

 

ПАТ "ММК ІМ.ІЛЛІЧА»" здійснює аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій 

окремо по видам вкладень та по об'єктам інвестування. Довгострокові фінансові інвестиції ПАТ 

"ММК ІМ.ІЛЛІЧА»" представлені інструментами капіталу у вигляді акцій та корпоративних прав. 

 

Станом на 31.12.2013 року сума довгострокових фінансових інвестицій становить: 

 

Найменування Залишок 
на  

31.12.2012 р. 

Придба-
но 

/внески в 
ста-

тутний 
фонд 

Зміна суми 
чистих активів, 
визнана у звіті 
про фінансові 

результати 

Рекласи-
фікація 
інвести-

цій 

Залишок 
       на 
31.12.2013 р. 

Довгострокові 
фінансові інвести-ції 
- за методом участі 
в капіталі 

39 873      142 (1 581) (25 156) 13 278 

Інші довгостроко-ві 
фінансові нвестиції 

14 879 284 400 - 25 156 324 435 

Разом 54 752 284 542 (1 581) - 337 713 

 

Внески в статутний фонд ТОВ "Приазовський гірничо-збагачувальний комбінат" становлять 142,0 

тис. грн., в статутний фонд ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ» - 284 400,0 тис. грн. 
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Протягом звітного періоду визнана сума зміни чистих активів у складі поточних витрат в сумі 1 

581,0 тис. грн. 

У зв’язку зі зміною методу оцінки деяких фінансових інвестицій, а також згідно рекомендацій 

фінансової дирекції ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» зроблено рекласифікацію сальдо по 

наступним інвестиціям: 

-рекласифіковано сальдо по акціям ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС», із статті «Інвестиції в асоційовані 

компанії» в статтю «Інвестиції в дочірні компанії – собівартість» в сумі 38 291,0 тис.грн.; 

-рекласифіковано сальдо по внескам до статутного фонду ТОВ «Приазовський гірничо-

збагачувальний комбінат» із статті «Інвестиції в дочірні компанії – собівартість» в статтю 

«Інвестиції в асоційовані компанії» у сумі 13 135,0 тис.грн. 

 

10  Довгострокова дебіторська заборгованість 
 

Інформацію про довгострокову дебіторську заборгованість наведено у таблиці: 

 

Найменування показника 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

-Довгострокова дебіторська заборгованість 

за виданими безвідсотковим позиками 

(придбання авто, на побутові потреби та 

придбання житла) 

52 268 62 714 

Ефект дисконтування довгострокової 

дебіторської заборгованісті 

(43 336) (47 491) 

-Довгострокова дебіторська заборгованість 

за продані інші корпоративні права на 

Дочірні підприємства 

- 843 269 

Ефект дисконтування довгострокової 

дебіторської заборгованісті 

- (182 561) 

-Довгострокова дебіторська заборгованість 

за цінні папери  

83 707 83 707 

Нарахован резерв на довгострокову 

дебіторську заборгованість за цінні папери  

(83 707) (83 707) 

Разом 8 932 675 931 

 

Дохід від амортизації дисконту визнано у складі звіту про фінансові результати за звітний 2013 рік 

в сумі 220 242,0 тис.грн. (за 2012 рік 84 838,0 тис. грн.). 

 

11  Запаси  

 

Найменування показника 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Сировина і матеріали 877 405 735 375 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 

вироби 

215 22 274 

Паливо 127 469 135 052 

Тара і тарні матеріали 7 429    2 271 

Найменування показника 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Будівельні матеріали -     104 

Запасні частини 323 132 296 942 

Матеріали сільськогосподарського 170 1 820 
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призначення 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 137 965 161 602 

Незавершене виробництво 778 002 812 523 

Готова продукція 717 926 373 341 

Товари 277 12 640 

Разом балансова вартість 2 969 990 2 553 944 

 

Резерв знецінення запасів на 31.12.2013  року склав  74 535 тис. грн. (на 31.12.2012 року -  212 

076,0 тис. грн.) 

 

Сума запасів, переданих під заставу для гарантії зобов’язань, на дату балансу складає 137,0 

тис.грн. 

 

12 Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 

(фінансові активи) 

 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Дебіторська заборгованість по основній 

діяльності  

2 724 448 3 051 281 

Мінус резерв на знецінення дебіторської 

заборгованості по основній діяльності  

(135 772) (175 461) 

Балансова вартість  дебіторської 

заборгованісті по основній діяльності 

2 588 676 2 875 820 

Дебіторська заборгованість за основні засоби 

та нематеріальні активи  

7 212 346 050 

Інша дебіторська заборгованість  86 109 80 899 

Мінус резерв сумнівних боргів дебіторської 

заборгованості   

(79 647) (48 883) 

Балансова вартість іншої дебіторської 

заборгованісті 

13 674 378 066 

 

Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської 

заборгованості представлений нижче: 

 

 31.12.2013p. 31.12.2012р. 

Дебіторська 

заборгованість 

по основній 

діяльності  

 

Інша 
фінансова 

дебіторська 
заборгованість 

 

Дебіторська 

заборгованість 

по основній 

діяльності 

Інша 
фінансова 

дебіторська 
заборгованість 

 

 
Всього 
дебіторська 
заборгованіс
ть: у т. ч. 
 за строками 
непогашення 
 

 

2 724 448 

 

93 321 

 

3 051 281 

 

426 949 

-до 12 місяців 2 563 657 19 831 2 833 956 346 011 
-від 12 до 18 
місяців 

17 388 2 899 55 980 31 925 

-понад 18 

місяців 

143 403 70 591 150 406 3 
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Списано у 2013 році безнадійної дебіторської заборгованості 16 422,0 тис.грн., у 2012 році 

75 843,0 тис.грн. 

 

Дебіторська заборгованість, яка не є фінансовими активами. 

 

 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Аванси, видані постачальникам 52 966 16 611 

Мінус резерв сумнівних боргів дебіторської 

заборгованості 

(5 661) (3 847) 

Дебіторська заборгованість за разрахунками з 

бюджетом 

908 437 813 797 

Всього дебіторській заборгованості  955 742 826 561 

 

 

У сумі резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої 

фінансової дебіторської заборгованості відбулися наступні зміни: 

 

 2013 р. 2012 р. 

Резерв сумнівних боргів на 1 січня 224 344 307 636 

Нарахован резерв сумнівних боргів 40 877 (5 118) 

Використано у звітному році (49 802) (78 174) 

Резерв сумнівних боргів на 31 грудня 215 419 224 344 

 

Резерв сумнівних боргів нараховується за рахунок інших операційних витрат. При погашенні 

заборгованості, за якою був нарахований резерв сумнівних боргів, сума резерву сторнується у 

кореспонденції з тим же рахунком, за яким резерв був нарахований. 

При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, в бухгалтерському обліку відбувається 

списання такої заборгованості за рахунок резерву. 

 

13  Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

За даними синтетичного та аналітичного обліку грошові кошти та їх еквіваленти в ПАТ "ММК 

ІМ.ІЛЛІЧА" представлені грошовими коштами в національній та іноземній валюті в касі 

підприємства та на розрахункових рахунках на суму 357 341,0 тис.грн., у тому числі: 

- в національній валюті 121 434,0 тис.грн.; 

- в іноземній валюті 235 907,0 тис.грн. 

 

Структура грошових коштів наведена у наступній таблиці: 

 

Найменування 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Каса  121 279 

Поточний рахунок у банку  48 051 161 590 

Інші рахунки в банку  117 271 72 534 

Грошові кошти в дорозі  191 898 15 866 

Разом  357 341 250 269 

 

 

14  Зобов'язання з пенсійного забезпечення 

 

 Суми, визнані в балансі, визначені наступним чином: 
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Найменування 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Поточна вартість зобов'язань по нефінансо-

ваному плану зі встановленими виплатами 

1 483 146 1 455 309 

Вартість зобов'язань в звіті про фінансовий 

результат  

197 389 239 671 

Актуарний прибуток/збиток 258 323 (53 927) 

Пенсії виплачені (169 208) (157 907) 

Зобов’язання в балансі  1 769 650 1 483 146 

 

Зміни в сумі зобов'язань за планом зі встановленими виплатами протягом року були наступними: 

 

Найменування 2013 р. 2012 р. 

На 1 січня 1 483 146 1 455 309 

Вартість поточних послуг 45 129 46 981 

Витрати по відсотках 190 449 192 690 

Актуарні збитки/ (прибуток) 258 323 (53 927) 

Пенсії виплачені (169 208) (157 907) 

Вартість послуг минулих періодів (38 189) - 

На 31 грудня 1 769 650 1 483 146 

 

Актуарні прибутки та збитки складаються з таких єлементів: а) коригування на основі набутого 

досвіду (вплив різниць між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично 

відбулося); б) вплив змін актуарних припущень. 

Комбінат визнає актуарні збитки/ (прибуток) у складі іншого сукупного доходу: 

 

У звіті про фінансові результати визнані такі суми: 

 

Найменування 2013 р. 2012 р. 

Вартість поточних послуг 45 129 46 981 

Витрати по відсотках 190 449 192 690 

Визнана вартість послуг минулих періодів (38 189) - 

Всього 197 389 239 671 

Зміни в поточній вартості зобов'язання, визнаного в балансі, були наступними: 

 

Найменування 2013 р. 2012 р. 

На 1 січня 1 483 146 1 455 309 

Чиста витрата, визнана в звіті про 

фінансові результати 
455 712 185 744 

Пенсії виплачені (169 208) (157 907) 

На 31 грудня 1 769 650 1 483 146 

 

Основні застосовані актуарні припущення приведені нижче: 

 

Найменування 2013 р. 2012 р. 

Номінальна ставка дисконту 14% річних 14% річних 

Номінальне збільшення заробітної плати 5% річних 2% річних 

Плинність персоналу 7% річних 11% річних 

Інфляція 5,2% 5,5% 

 

Очікується номінальне збільшення зарплати на 5%, в 2014, 2015, і 6% в наступних роках, 

відповідно. 
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15 Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення 

 

Найменування 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення, у 

т.ч.: 

1 792 838 1 483 226 

Відстрочені податкові зобов’язання 23 187 - 

Інші довгострокові зобов’язання (займи в 

іноземній валюті) 

1 80 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення 1 769 650  1 483 146  

Поточні зобов’язання і забезпечення, у т.ч.: 8 273 035 7 347 045 

Кредиторська заборгованість за продукцію, 

товари, послуги 

7 227 486 5 881 934 

Кредиторська заборгованість за основні засоби 64 528 132 970 

Кредиторська заборгованість за нематеріальні 

активи 

112 5 529 

Інша кредиторська заборгованість 480 956 495 806 

Всього поточної фінансової кредиторської 

заборгованості 

7 773 082 6 516 239 

Передоплати, отримані від замовників 181 605 571 477 

Розрахунки з оплати праці 61 696 78 661 

Податки на заробітну плату і внески до фондів 

соціального страхування 

36 844 46 472 

Забеспечення виплат відпусток 98 506 106 226 

Забеспечення на виплату винагороди працівни-

кам 

5 861 - 

Інші забеспечення 82 805 - 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

участниками 

710 710 

Інші податки до сплати 31 926 27 260 

Всього поточної не фінансової кредиторсь-кої 

заборгованості 

499 953 830 806 

 

16  Власний капітал 

 Власний капітал включає наступні види капіталу: 
 

Найменування 31 грудня 2013 р. 31 грудня 2012 р. 

Зарєєстрований капітал 3 092 815 3 092 815 

Капітал у дооцінках 1 716 574 24 925 

Додатковий капітал 2 563 133 2 780 124 

Резервний капітал 7 879 956 7 879 956 

Вилучений капітал (319) (1 735) 

Нерозподілений прибуток/непокриті збитки (7 893 667) (4 995 889) 

Всього власний капітал 7 358 492 8 780 196 

 

Зарєєстрований капітал. Статутний капітал оцінюється як сумарна вартість вкладів засновників 

(власників) Компанії. Балансова вартість статутного капіталу станом на 31 грудня 2013 року 

складає 3 092 815,0 тис.грн. (на 31 грудня 2012 року 3 092 815,0 тис.грн.). Діюча редакція Статуту 

Товариства затверджена Загальними зборами акціонерів ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» (Протокол №18 

від 12.04.2013 р.) та зареєстрована 17.04.2013 року №12741050076000679. Загальна кількість акцій 

що обертаються, становить 12371260750 штук номінальною вартістю 0,25 гривні за акцію, яка 

формує статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Всі зміни статутного 

капіталу проводяться на підставі рішення засновників (власників). 
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Станом на початок та кінець звітного 2013 року власниками істотної участі емітента є: 

(і) ПРАТ «Ілліч-Сталь» - ЄДРПОУ 24815801; Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Семашка, 18; Розмір Частки у статутному Капіталі складає 24,49461 %. 

(іі) Приватна компанія з обмеженною відповідальністю «MЕТІНВЕСТ Б.В.» - реєстраційний номер 

24321697; Місцезнаходження: Нідерланди, м. Гаага, 2514 JM Александерштраат, 23; Розмір Частки у 

статутному Капіталі складає 74,71195 %. 

Капітал у дооцінках. Капітал у дооцінках станом на 31.12.2013р. становить 1 716 574,0 тис. грн. 

(станом на 31.12.2012р. капітал у дооцінках складав 61 353,0 тис. грн., збільшення на 1 655 221,0 тис. 

грн.); 

Додатковий капітал. Додатковий капітал станом на 31.12.2013р. складає 2 563 133,0 тис. грн. (станом 

на 31.12.2012р. - 2 787 907,0 тис. грн., зменшення на 224 774,0 тис. грн.); 

Резервний капітал. Резервний капітал станом на дату балансу становить 7 879 956,0 тис. грн. 

Резервний капітал створений відповідно до чинного законодавства та установчих документів за 

рахунок нерозподіленого прибутку. (станом на 31.12.2012р. – 7 879 956,0 тис. грн., відхилення 0 тис. 

грн.); 

Непокриті збитки. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) формується в результаті діяльності 

Товариства. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2013р. становить (7 893 667,0) тис.грн. (станом 

на 31.12.2012р. – (4 725 078,0) тис. грн., збільшення збитку на (3 168 589,0 тис. грн.); 

Вилучений капітал. На початок звітного періоду сума вилученого капіталу становить (319,0) тис.грн. 

(станом на 31.12.2012р. -  (1 735,0) тис. грн., відхилення 1 416,0 тис. грн.). 

Всього власний капітал: станом на 31.12.2013р. складає 7 358 492,0 тис. грн. (станом на 31.12.2012р. – 

9 095 218,0 тис. грн., зменшення на 1 736 726,0 тис. грн.). 
 

    Протягом 2013 року розмір власного капіталу зменшився на 1 736 726,0 тис.грн. до показників на 

початок звітного року, у тому числі за рахунок показника нерозподіленного прибутку (непокритого 

збитку) на (3 168 589,0) тис. грн., капіталу у дооцінках 1 655 221,0 тис.грн., додаткового капіталу 

(224 774,0) тис.грн., вилученого капіталу 1 416,0 тис.грн. 

 

    На показник нерозподіленного прибутку (непокритого збитку) протягом 2013 року вплинули 

наступні події: 

    -У червні 2013 року відображено результат списання гудвілу за рахунок нерозподіленого прибутку в 

сумі 182 988,0 тис. грн., як такий, що не відповідає вимогам визнання згідно МСФЗ. 

    -У грудні 2013 року було відкориговано сальдо резерва на забезпечення виплат пільгових пенсій за 

рахунок нерозподіленого прибутку в сумі 132 034,0 тис.грн. згідно з актуарним розрахунком та 

зміненними вимогами МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам». 

    -Віднесено на рахунок нерозподіленого прибутку сума дооцінки основних засобів, які вибули, в сумі 

36 428,0 тис.грн., та з суми додаткового капіталу 7  783,0 тис.грн. 

    Загальна сума коригування станом на 01.01.2013 року склала 270 811,0 тис.грн. 
 

    -У березні 2013 року Компанія уклала договір купівлі-продажу з ТОВ "Тессера Капітал" на продаж 

раніше викуплених акцій в кількості 6 711 055 штук на суму 1 342,0 тис. грн. 

    Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн. за 1 шт. 

    Ринкова вартість викуплених акціонерами акцій становить 0,2585 грн. за 1 шт. 

    Ринкова вартість продажу акцій становить 0,20 грн. за 1 шт. 

    Збиток від викупу та продажу акцій в сумі 393,0 тис. грн. відображений у складі нерозподіленого 

прибутку.  

    -У липні 2013 року Компанія здійснила викуп акцій простих іменних у своїх акціонерів згідно статті 

68 Закону України «Про акціонерні товариства» в кількісті 1 276 000 штук на суму 218,0 тис. грн. 

    Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн. за 1 шт. 

    Ринкова вартість викуплених у акціонерів акцій становить 0,1702 грн. за 1 шт. 

    Збиток від викупу акцій в сумі 101,0 тис. грн. відображений у складі нерозподіленого прибутку. 

 

    -У вересні 2013 року відбулося вибуття дооціненних основних засобів, внесених у статутний фонд 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-МРМЗ», сума дооцінки, з них податок на прибуток, пов’язаний з  

дооцінкою, відображені у складі нерозподіленого прибутку в сумі 32 425,0 тис. грн. 
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    -За рахунок збитку (січня - грудня) 2013 р. - (2 929 911,0) тис. грн.,  форма №2 «Звіт про фінансові 

результати» (код рядка 2355).  

 

    На показник капіталу у дооцінках протягом 2013 року вплинули наступні події: 

    -Станом на 01.01.2013 року було здійснено коригування сальдо за рахунок нерозподіленого 

прибутку в сумі 36 428,0 тис.грн. по основним засобам, які вибули. 

    -У грудні 2013р. була проведена переоцінка основних засобів із зілученням незалежного оцінювача 

ТОВ «Эрнст энд Янг». Сума дооцінки збільшила капітал у дооцінках на суму 2 024 111,0 тис.грн., та 

зменшила на суму відстроченого податку на прибуток, пов’язаного з дооцінкою в сумі 332 462,0 тис. 

грн. 

 

    На показник додаткового капіталу протягом 2013 року вплинули наступні події: 

    -Станом на 01.01.2013 року було здійснено коригування сальдо за рахунок нерозподіленого 

прибутку в сумі 7 783,0 тис.грн. 

    -Протягом звітного періоду Компанія здійснила продаж раніше викуплених акцій та викуп акцій в 

сумі 292,0 тис.грн. і одночасно сума емісійного доходу віднесена до складу нерозподіленого прибутку. 

    -В 2013 році сума додаткового капіталу зменшена на суму актуарних збитків у розмірі 258 323,0 

тис.грн., та збільшена на суму  відстроченого податку на прибуток по актуарним збиткам в сумі 41 

332,0 тис. грн. 

 

    На показник вилученого капіталу протягом 2013 року вплинули наступні події: 

    -У березні 2013 року Компанія уклала договір купівлі-продажу з ТОВ «Тессера Капітал» на продаж 

раніше викуплених акцій у кількості 6 711 055 штук простих іменних акцій на суму 1735,0 тис.грн. 

    -У червні 2013 року на адресу ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» надійшли вимоги від акціонерів про 

обов’язковий викуп акцій у кількості 1 276 000 штук на суму 319,0 тис.грн.  
 

17  Географія продажів і основні покупці 

Далі представлена інформація про продажі за видами продукції без ПДВ: 

Період 

 
Агломерат Прокат  Сляби  Чавун  Інше Всього 

2013 рік 3 157 185 16 502 980 

 

1 171 743 2 354 456 725 717 23 912 081 

2012 рік 2 496 218 18 707 984 1 325 301 870 811 945 512 24 345 826 

 

Далі представлена інформація про географію продажів Компанії без ПДВ: 

Найменування 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2013р. 

За рік, що закінчився 

31 грудня 2012р. 

Дохід від реалізації готової 

продукції в межах митної теріторії 

України 

8 021 965 9 448 585 

Дохід від реалізації готової 

продукції за межі митної теріторії 

України 

15 808 078 14 828 022 

Дохід від реалізації послуг 82 038 69 219 

Разом 23 912 081 24 345 826 

Реалізація готової продукції в 2013 році знизилася в порівнянні з рівнем 2012 року у зв’язку з 

погіршенням кон’юктури на ринку чорних металів, що привело до падіння ціни та зниженню 

обсягу виробництва. 

Найбільш активні країни-імпортери продукції ПАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» у 2013 році: Турречина 

(питома вага в загальному обсязі експорту продукції комбінату – 18%), США (13%), Російска 

Федерація (11%), Італія (10%), Сінгапур (9%). 
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18  Витрати за елементами 
 

Найменування 2013 рік 2012 рік 

Матеріальні витрати  22 103 893 23 096 035 

Витрати на оплату праці 1 774 243 1 529 130 

Відрахування на соціальні заходи 674 209 639 886 

Амортизація 1 527 071 1 336 578 

Найменування 2013 рік 2012 рік 

Інші витрати 1 244 290 1 337 632 

Зміни в залишках готової продукції, 

незавершеному виробництві, напівфабри-

катів та внутрішній оборот 

(1 069 196) 116 239 

Переоцінка основних засобів 451 070 - 

Зміни ГП, НЗП, ПФ, ТМЦ - резерви 107 822 - 

Всього операційних витрат: 26 813 402 28 055 500 

Собівартість реалізованої продукції 25 474 971 26 717 868 

Витрати на реалізацію 906 634 890 236 

Адміністративні витрати 431 797 447 396 

Всього операційних витрат: 26 813 402 28 055 500 

 

19  Інші доходи і витрати  

  

Найменування 
2013 рік       2012 рік 

Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 

Інші операційні доходи і 

витрати 
  

  

Операційна оренда активів      24 567       17 525       19 311         9 571 

Операційна курсова різниця      12 700       17 798       18 189       20 275 

Реалізація інших оборотних 

активів 

 

413 634 

  

396 918 

 

880 192 

 

622 795 

Штрафи, пені, неустойки 10 729 19 999 2 106 2 725 

Утримання об'єктів житлово-

комунального і соціально-

культурного призначення 

 

 

20 921 

 

 

86 779 

 

 

46 830 

 

 

113 615 

Інші операційні доходи і 

витрати 
513 946 587 048       716 840 371 839 

Доходи і витрати від участі 

в капіталі за інвестиціями 

в: 

  

  

асоційовані підприємства 5 1 586 1 161 1 595 

Інші фінансові доходи і     
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витрати 

Дивіденди - - 1 764 Х 

Проценти - - Х - 

Інші фінансові доходи і 

витрати 
229 780 190 456 99 146 192 690 

Інші доходи і витрати     

Найменування 
2013 рік       2012 рік 

Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 

Реалізація фінансових 

інвестицій 
111 057 105 044         524              11 

Результат оцінки корисності - 
 

43 995 

 

- 

 

7 830 

Безоплатно одержані активи 
 

- 

 

Х 

 

36 

 

Х 

Списання необоротних 

активів 

 

Х 

 

10 452 

 

Х 

 

4 396 

Інші доходи і витрати 

 

75 611 

 

9 463 

 

6 355 

 

12 173 

 

20  Податок на прибуток 

Компанія веде облік податкових наслідків господарських операцій та інших подій згідно основних 

принципів обліку, які впливають на визначення доходів, витрат і прибутку звітного періоду. 

До складу витрат, які впливають на фінансовий результат відносяться витрати по податку на 

прибуток. 

Найменування 2013 рік 2012 рік 

Поточний податок     125    (1 373) 

Відстрочений податок (45 648) (493 056) 

Витрати з податку на прибуток (45 523) (494 429) 

 

21  Прибуток на акцію  

 

Прибуток на одну акцію розраховується шляхом ділення збитку за рік на середньозважену 

кількість акцій в обігу протягом року. 

Найменування 2013 рік 2012 рік 

Збиток за рік (2 929 911) (2 782 306) 

Середньрічна кількість простих акцій  12 371 260 750 12 371 260 750 

Збиток на акцію (у українських копійках) (0,23683) (0,22490) 

 

22  Інформація про рух грошових коштів 

 

Звіт про рух грошових коштів представляє потоки коштів та їх еквівалентів за період, 

класифікуючи їх по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності.  

Потоки коштів від операційної діяльності переважно пов'язані з діяльністю підприємства, що 

приносить дохiд. Рух коштів від операційної діяльності представляється прямим методом, що 
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дозволяє розкрити інформацію про основні види валових грошових надходжень, забезпечує 

інформацію, корисну для оцінки майбутніх потоків грошових коштів. 

Потоки коштів, що виникають у результаті операцій в іноземній валюті, відображено у 

функціональній валюті з використанням поточного курсу на дату виникнення даного руху 

грошових коштів. 

Надходження коштів від операційної діяльності становлять 29 527 960 тис. грн., витрати від 

операційної діяльності 30 307 371 тис. грн.; чистий рух коштів від операційної діяльності (779 411) 

тис. грн. 

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності показує, які витрати були зроблені з метою 

придбання ресурсів, призначених для генерування майбутніх доходів і потоків грошових коштів. 

Надходження коштів від інвестиційної діяльності становлять 1 307 586 тис. грн.; витрати від 

інвестиційної діяльності 489 325 тис. грн.; чистий рух коштів від інвестиційної  діяльності – 818 

261 тис. грн. 

Надходження коштів від фінансової діяльності становлять 390 064 тис. грн., витрати 321 719 тис. 

грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 68 345 тис. грн. Чистий рух грошових 

коштів за звітний період дорiвнює 107 195 тис. грн. 

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 357 341 тис. грн., що відповідає сумі рядка 

1165 форми 1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)". 

 

Розшифровка окремих рядків форми № 3 на 31.12.2013 року наведена в таблиці: 

Найменування 
Код 

рядка 
Надходження Витрати Примітка 

Iнші 

надходження 

3095 565 902, у т.ч. 

318 544 

 

247 358 

  

-прибуток від продажу 

валюти; 

-інші несуттєві 

надходження 

Витрачання на 

оплату: 

    

Зобов'язань з  

податків і зборів  

3115  (883 475), у т.ч. 

 

 

 

(278 013) 

 

  (51 821) 

  (28 227) 

  (13 164) 

 

  (44 799) 

 

    (6 728) 

 

(459 800) 

       (923) 

суми інших податків і 

зборів (обов'язкових 

платежів), сплачених 

до бюджету: 

-податку на доходи 

фізичних осіб;  

-екологічного податку; 

-плати за землю;  

-орендної плати за 

землю;  

-збору за спеціальне 

використання води; 

-плати за користування 

надрами ; 

-мито; 

-інші несуттєві податки 

та збори 

Інші витрачання 3190  (348 535), у т.ч. 

       (7395) 

 

 

      (75 105) 

 

     (105 244) 

 

-перерахування коштів 

для проведення 

соціальних заходів; 

-відрахування 

профспілці; 

-сплачені аліменти та 
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